Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 220
45e jaargang
15 augustus 2002

Wetgeving

Uitgave
in de Nederlandse taal

Inhoud

I

Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EG) nr. 1474/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit ......................................................................................

1

Verordening (EG) nr. 1475/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 betreffende
de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië ......................................

3

Verordening (EG) nr. 1476/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rĳst ...............................................................

5

Verordening (EG) nr. 1477/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 houdende
wĳziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector
granen en de sector rĳst die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I van het
Verdrag vermelde goederen ...................................................................................

8

Verordening (EG) nr. 1478/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen ........................................................... 11
Verordening (EG) nr. 1479/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 tot wĳziging
van de restituties bĳ uitvoer voor mengvoeders op basis van granen ............................. 14
Verordening (EG) nr. 1480/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 tot wĳziging
van de restituties bĳ uitvoer van op basis van granen en rĳst verwerkte producten .......... 16


Prijs: 18 EUR

NL

Richtlĳn 2002/72/EG van de Commissie van 6 augustus 2002 inzake materialen en
voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te
komen (1) ......................................................................................................... 18

(1) Voor de EER relevante tekst

(Vervolg z.o.z.)

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn
genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Inhoud (vervolg)

II

Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie
2002/654/EG:


Beschikking van de Commissie van 12 augustus 2002 betreffende een regeling
voor de toewijzing van quota inzake chloorfluorkoolwaterstoffen aan producenten en importeurs voor de jaren 2003 tot en met 2009 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad (kennisgeving
geschied onder nummer C(2002) 3029) ..................................................................... 59
2002/655/EG:



Beschikking van de Commissie van 13 augustus 2002 tot vaststelling van de
nieuwe financiële toewĳzingen per lidstaat, met betrekking tot het resterende
bedrag voor het wĳnoogstjaar 2001/2002 en voor een bepaald aantal hectaren,
voor de herstructurering en omschakeling van wĳngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002)
3064) .............................................................................................................. 64
Europese Centrale Bank
2002/656/EG:



NL

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 30 juli 2002 inzake bepaalde
statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met
betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2002/5) ........................... 67

15.8.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 220/1

I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1474/2002 VAN DE COMMISSIE
van 14 augustus 2002
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de periodes
die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de
forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 augustus 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 14 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
096
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
220
400
600
624
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
052
388
512
528
999
052
999
064
066
624
999

92,6
7,9
50,3
83,4
83,4
65,0
65,0
60,9
63,9
53,1
59,3
98,7
179,7
227,1
136,8
59,4
140,3
85,9
110,2
52,6
94,1
103,7
137,0
115,0
90,1
98,6
86,9
77,4
79,9
90,2
83,6
113,0
113,0
63,1
58,3
181,0
100,8

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1475/2002 VAN DE COMMISSIE
van 14 augustus 2002
betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten
uit derde landen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1452/2001 (4), onverlet laat,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli
1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten
en door verwerking daarvan verkregen goederen, van
oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 715/90 (1), en met name op artikel 30,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1918/98 van de Commissie van
9 september 1998 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen in de sector rundvlees voor Verordening (EG) nr. 1706/
98 van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen,
van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan (de ACS-staten) en houdende intrekking van
Verordening (EG) nr. 589/96 (2), en met name op artikel 4,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hieronder vermelde lidstaten geven op 21 augustus 2002
voor de onderstaande hoeveelheden producten van de sector
rundvlees, uitgedrukt in vlees zonder been, van oorsprong uit
sommige staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan, invoercertificaten af voor de daarbij vermelde landen
van oorsprong:
Duitsland:
— 50 ton van oorsprong uit Namibië.
Verenigd Koninkrijk:

Overwegende hetgeen volgt:

— 500 ton van oorsprong uit Botswana,
— 1 000 ton van oorsprong uit Namibië,

(1)

(2)

(3)

(4)

Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1918/98 kunnen voor producten van de sector rundvlees
invoercertificaten worden afgegeven. De invoer mag
evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoerende
derde landen vastgestelde hoeveelheid niet overschrijden.

— 30 ton van oorsprong uit Swaziland.

Voor producten van oorsprong uit Botswana, Kenia,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië overstijgen de hoeveelheden, uitgedrukt in vlees zonder been,
waarvoor van 1 tot en met 10 augustus 2002 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1918/98 certificaten zijn
aangevraagd, niet de voor deze landen beschikbare
hoeveelheden. Bijgevolg kunnen voor de aangevraagde
hoeveelheden invoercertificaten worden afgegeven.

Certificaataanvragen kunnen overeenkomstig artikel 3, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1918/98 in de eerste tien dagen van
de maand september 2002 worden ingediend voor de volgende
hoeveelheden rundvlees zonder been:

De hoeveelheden, waarvoor met ingang van 1 september
2002 certificaten kunnen worden aangevraagd binnen de
totale hoeveelheid van 52 100 ton, dienen te worden
vastgesteld.

Er dient op te worden gewezen dat deze verordening
Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december
1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens,

(1) PB L 215 van 1.8.1998, blz. 12.
(2) PB L 250 van 10.9.1998, blz. 16.

Artikel 2

Botswana:

12 236 ton,

Kenia:

142 ton,

Madagaskar:

7 579 ton,

Swaziland:

3 043 ton,

Zimbabwe:

9 100 ton,

Namibië:

6 080 ton.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 21 augustus 2002.
(3) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.
(4) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 augustus 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw
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VERORDENING (EG) Nr. 1476/2002 VAN DE COMMISSIE
van 14 augustus 2002
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1503/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 3072/
95 ten aanzien van de invoerrechten in de sector rijst.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1503/96 bedoelde referentiebron.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten, moeten deze rechten worden berekend
aan de hand van de in een referentieperiode geconstateerde marktkoersen.

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1503/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in de
bijlagen bij deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie van
29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1298/2002 (4), en met name op artikel 4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met een bepaald
percentage naargelang het om gedopte of volwitte rijst
gaat, en verminderd met de invoerprijs, voorzover dit
recht niet hoger is dan dat van het gemeenschappelijk
douanetarief.
In artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend op
basis van de representatieve prijzen voor het betrokken
product op de wereldmarkt of op de invoermarkt voor
het product in de Gemeenschap.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 3072/
95 bedoelde invoerrechten in de sector rijst worden vastgesteld
in bijlage I bij deze verordening en zijn bepaald aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 augustus 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1)
(2)
(3)
(4)

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 189 van 30.7.1996, blz. 71.
PB L 189 van 18.7.2002, blz. 8.
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BĲLAGE I
Invoerrechten voor rĳst en breukrĳst
(in EUR/t)
Invoerrechten (5)
GN-code

Derde landen
(behalve ACS en
Bangladesh) (3)

ACS
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
India
en Pakistan (6)

14,00

14,00

Egypte (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Het invoerrecht op rĳst van oorsprong uit de ACS-staten wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad (PB L 215 van 1.8.1998, blz.
12) en Verordening (EG) nr. 2603/97 van de Commissie (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 22) vastgestelde regelingen.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1706/98 worden de invoerrechten niet toegepast op producten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) Het recht bĳ invoer van rĳst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95.
(4) Het invoerrecht op rĳst, met uitzondering van breukrĳst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EEG)
nr. 3491/90 van de Raad (PB L 337 van 4.12.1990, blz. 1) en de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB L 88 van 9.4.1991, blz. 7) vastgestelde
regelingen.
(5) De invoer van producten van oorsprong uit de LGO is vrĳgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101, lid 1, van het gewĳzigde Besluit 91/482/EEG van de Raad
(PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1).
(6) Voor gedopte Basmati-rĳst, van oorsprong uit India en Pakistan, wordt een vermindering van 250 EUR/t toegepast (artikel 4 bis van de gewĳzigde Verordening (EG) nr.
1503/96).
(7) Recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
(8) Het invoerrecht op rĳst van oorsprong en herkomst uit Egypte wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 196/97 van de Commissie (PB L 31 van 1.2.1997, blz. 53) vastgestelde regelingen.
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BĲLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rĳst

Indica-rĳst

Japonica-rĳst

Padie

Breukrĳst
Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-prĳs Arag (EUR/t)

—

211,75

233,15

265,33

266,84

—

b) Fob-prĳs (EUR/t)

—

—

—

234,71

236,22

—

c) Kosten van zeevervoer (EUR/t)

—

—

—

30,62

30,62

—

d) Bron

—

USDA en
operateurs

USDA en
operateurs

Operateurs

Operateurs

—

1. Invoerrecht (EUR/t)
2. Berekeningselementen:

(1) Recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 1477/2002 VAN DE COMMISSIE
van 14 augustus 2002
houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector
granen en de sector rijst die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag
vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), en met name op artikel 13,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De restitutiebedragen welke met ingang van 26 juli 2002
worden toegepast op de in de bijlage bedoelde
producten, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I
van het Verdrag vermelde goederen, zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1353/2002 van de Commissie (5).

(2)

Toepassing van de regels en criteria welke zijn aangehaald in Verordening (EG) nr. 1353/2002 op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tijdstip
beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de
bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restitutiebedragen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 1353/2002 worden gewijzigd zoals in de bijlage van deze
verordening aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 augustus 2002.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 197 van 26.7.2002, blz. 26.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 14 augustus 2002 houdende wĳziging van de restituties die worden
toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rĳst, uitgevoerd in de vorm van niet in
bĳlage I bĳ het Verdrag vermelde goederen

(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg
basisproduct
GN-code

Omschrĳving (1)

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika

—

—

– in andere gevallen

—

—

—

—

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)

—

—

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

—

—

– – in andere gevallen

—

—

0,253

0,253

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

—

—

– in andere gevallen

—

—

1004 00 00

Haver

—

—

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)

1,838

1,838

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

0,657

0,657

– – in andere gevallen

1,838

1,838

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)

1,379

1,379

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

0,493

0,493

– – in andere gevallen

1,379

1,379

– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

0,657

0,657

– andere (als zodanig)

1,838

1,838

– in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 (2)

1,838

1,838

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)

0,657

0,657

– in andere gevallen

1,838

1,838

1001 10 00

1001 90 99

Harde tarwe:

Zachte tarwe en mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen:

1002 00 00

Rogge

1003 00 90

Gerst

– zetmeel:

– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelĳkgesteld aan een verwerkingsproduct
van maïs:
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(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg
basisproduct

GN-code

Omschrĳving (1)

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

Volwitte rĳst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig

9,500
9,500
9,500

9,500
9,500
9,500

1006 40 00

Breukrĳst

2,300

2,300

1007 00 90

Graansorgho

—

—

ex 1006 30

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelĳkgesteld, moeten de coëfficiënten vermeld in bĳlage E bĳ Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie (PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1), worden gebruikt.
(2) De betrokken goederen vallen onder GN-code 3505 10 50.
(3) Goederen opgenomen in bĳlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2825/93.
(4) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op
uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 1478/2002 VAN DE COMMISSIE
van 14 augustus 2002
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1249/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr.
1766/92 ten aanzien van de invoerrechten in de sector
granen.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentiebeurs.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten moeten deze rechten voor de zwevende
valuta’s worden berekend aan de hand van de in een
referentieperiode geconstateerde representatieve marktkoersen.

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1249/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in de
bijlagen bij deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de
invoerrechten in de sector granen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 597/2002 (4), en met name op artikel 2,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en
verminderd met de cif-invoerprijs van de betrokken
zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan
het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
In artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
is bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend aan
de hand van de representatieve prijzen voor het
betrokken product op de wereldmarkt.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde invoerrechten in de sector granen worden vastgesteld
in bijlage I bij deze verordening en zijn bepaald aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 augustus 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1)
(2)
(3)
(4)

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.
PB L 91 van 6.4.2002, blz. 9.
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BĲLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrĳving

Invoerrecht (2)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit (1)

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden (3)

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

9,23

1002 00 00

Rogge

23,75

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

23,75

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (4)

23,75

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

44,28

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (5)

44,28

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

33,84

(1) Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bĳlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit voor harde tarwe van gemiddelde kwaliteit,
geldt het invoerrecht dat is vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrĳk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 14 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
(4) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 8 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
(5) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BĲLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 31 juli tot en met 13 augustus 2002)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bĳ 12 % vocht)

Notering (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

US barley 2

146,16

143,12

128,84

101,94

187,63 (**)

177,63 (**)

109,98 (**)

22,45

7,18

9,12

—

—

—

—

—

—

—

—

Golf-premie (EUR/t)

—

Grote-Merenpremie (EUR/t)

19,51

—

(*) Een korting („discount”) van 10 EUR/t (artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 11,78 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 23,30 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

L 220/14

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

15.8.2002

VERORDENING (EG) Nr. 1479/2002 VAN DE COMMISSIE
van 14 augustus 2002
tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bij uitvoer van mengvoeders op basis van granen toe
te passen restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 1352/2002 van de Commissie (3).

(2)

Toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1352/2002
genoemde voorschriften, criteria en uitvoeringsbepalingen op de gegevens waarover de Commissie op het
huidige tijdstip beschikt, geeft aanleiding tot verlaging

van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer in de
zin zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van mengvoeders op basis van granen
die vallen onder Verordening (EG) nr. 1766/92, en waarop
Verordening (EG) nr. 1517/95 van de Commissie (4) van toepassing is, die vastgesteld zijn in de bijlage van Verordening (EG)
nr. 1352/2002, worden in overeenstemming met de in de
bijlage van deze verordening opgenomen bedragen gewijzigd,
voor de daarin vermelde producten.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 augustus 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
(3) PB L 197 van 26.7.2002, blz. 24.

(4) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 51.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 14 augustus 2002 tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer voor
mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bĳ uitvoer:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Graanproducten

Maïs en maïsproducten

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag
van de restitutie

C10

EUR/t

18,38

C10

EUR/t

0,00

GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Graanproducten, met uitzondering van maïs en maïsproducten

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De overige bestemmingen zĳn vastgesteld als volgt:
C10 Alle bestemmingen uitgezonderd Estland.
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VERORDENING (EG) Nr. 1480/2002 VAN DE COMMISSIE
van 14 augustus 2002
tot wijziging van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/
2002 van de Commissie (4), inzonderheid op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte
producten toe te passen restituties zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1351/2002 van de Commissie (5).

(2)

Toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1351/2002
genoemde voorschriften, criteria en uitvoeringsbepalingen op de gegevens waarover de Commissie op het

huidige tijdstip beschikt, geeft aanleiding tot verlaging
van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer in de
zin zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in artikel
1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1766/92 en in
artikel 1, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 3072/95
bedoelde producten, waarop Verordening (EG) nr. 1518/95 van
de Commissie (6), van toepassing is, die vastgesteld zijn in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 1351/2002, worden in overeenstemming met de in de bijlage van deze verordening opgenomen bedragen gewijzigd, voor de daarin vermelde producten.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 augustus 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 197 van 26.7.2002, blz. 21.
PB L 147 van 30.6.1995, blz. 55.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 14 augustus 2002 tot wĳziging van de restituties bĳ uitvoer van op
basis van granen en rĳst verwerkte producten
Productcode

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

25,73
22,06
22,06
0,00
0,00
0,00
0,00
33,08
25,73
22,06
22,06
2,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,41
23,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Productcode

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

27,57
21,14
0,00
0,00
0,00
0,00
4,60
0,00
0,00
0,00
0,00
29,41
29,41
29,41
29,41
34,96
34,96
0,00
28,81
22,06
28,81
22,06
22,06
28,81
22,06
30,19
20,95
22,06

(1) Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(2) De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1.11.1975, blz. 20).

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).
De andere bestemmingen zĳn als volgt gedefinieerd:
C10: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland
C11: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe en Polen
C12: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe, Letland en Polen
C13: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe en Litouwen
C14: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland en Hongarĳe
C15: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe, Letland, Litouwen en Polen
C16: Alle bestemmingen, uitgezonderd Estland, Hongarĳe, Letland, Litouwen en Litouwen.
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RICHTLIJN 2002/72/EG VAN DE COMMISSIE
van 6 augustus 2002
inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te
komen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(8)

Naast de op communautair niveau volledig beoordeelde
en toegestane monomeren en andere uitgangsstoffen zijn
er ook monomeren en uitgangsstoffen die in ten minste
één lidstaat zijn beoordeeld en toegestaan en waarvan
het gebruik blijft toegestaan in afwachting van hun
beoordeling door het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding en de beslissing over opneming
daarvan in de communautaire lijst. Deze richtlijn zal
derhalve te zijner tijd worden uitgebreid tot de stoffen en
sectoren die er voorlopig van worden uitgesloten.

(9)

De lijst van additieven is thans nog een onvolledige lijst
in zoverre dat deze niet alle stoffen bevat die in een of
meer lidstaten worden toegelaten. Voor deze stoffen blijft
bijgevolg in afwachting van een beslissing over opneming in de communautaire lijst de nationaalrechtelijke
regeling gelden.

(10)

In deze richtlijn worden slechts voor enkele stoffen
specificaties vastgesteld. Voor de overige stoffen waarvoor mogelijk specificaties nodig zijn, blijft derhalve in
afwachting van een beslissing op communautair niveau
op dit punt de nationaalrechtelijke regeling gelden.

(11)

Voor sommige additieven kunnen de in deze richtlijn
vastgestelde beperkingen nog niet in alle situaties worden
toegepast zolang niet alle gegevens die nodig zijn voor
een betere raming van de blootstelling van de consument
in een aantal specifieke situaties, zijn verzameld en
beoordeeld. Daarom zijn deze additieven opgenomen in
een andere lijst dan die van de volledig op communautair niveau gereguleerde additieven.

(12)

In Richtlijn 82/711/EEG zijn de basisregels vervat voor
de controle op migratie van bestanddelen van materialen
en voorwerpen van kunststof en in Richtlijn 85/572/EEG
van de Raad (5) is de lijst vastgelegd van simulatiestoffen
(hierna „simulanten” genoemd) die voor de controle op
migratie moeten worden gebruikt.

(13)

De bepaling van een hoeveelheid van een stof in een
eindproduct (materiaal of voorwerp) is eenvoudiger dan
de bepaling van de specifieke migratie van die stof.
Daarom moet onder bepaalde voorwaarden worden
toegestaan dat de controle op de naleving door middel
van het bepalen van de hoeveelheid, in plaats van de
specifieke migratie, geschiedt.

(14)

Voor bepaalde soorten kunststoffen kan dankzij de
beschikbaarheid van algemeen erkende verspreidingsmodellen, gebaseerd op experimentele gegevens, de migratie
van een stof onder bepaalde voorwaarden worden
geraamd, zodat ingewikkelde, kostbare en tijdrovende
tests worden vermeden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/109/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake materialen en voorwerpen bestemd om met
levensmiddelen in aanraking te komen (1), en met name op
artikel 3,
Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Richtlijn 90/128/EEG van de Commissie van 23 februari
1990 inzake materialen en voorwerpen van kunststof,
bestemd om met levensmiddelen in aanraking te
komen (2), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/17/
EG (3), is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Daarom
moet die richtlijn duidelijkheidshalve en uit rationele
overwegingen worden gecodificeerd.
In artikel 2 van Richtlijn 89/109/EEG wordt bepaald dat
materialen en voorwerpen in hun afgewerkte staat aan
levensmiddelen geen bestanddelen mogen afgeven in
hoeveelheden die voor de gezondheid van de mens
gevaar kunnen opleveren of die tot een onaanvaardbare
wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen
kunnen leiden.
Voor het bereiken van deze doelstelling in het geval van
materialen en voorwerpen van kunststof is het aangewezen gebruik te maken van een bijzondere richtlijn in
de zin van artikel 3 van Richtlijn 89/109/EEG, waarvan
de algemene bepalingen ook in casu van toepassing zijn.

(4)

De werkingssfeer van deze richtlijn moet samenvallen
met die van Richtlijn 82/711/EEG van de Raad (4).

(5)

Aangezien de in deze richtlijn vastgestelde bepalingen
voor ionenwisselaars niet geschikt zijn voor deze materialen en voorwerpen, zal later een bijzondere richtlijn
worden vastgesteld.

(6)

Siliconen zijn eerder als elastomeren dan als kunststoffen
te beschouwen en moeten daarom van de definitie van
kunststoffen worden uitgesloten.

(7)

De vaststelling van een lijst van goedgekeurde stoffen
met opgave van een totale migratielimiet en waar nodig
andere specifieke beperkingen, zal volstaan om de in
artikel 2 van Richtlijn 89/109/EEG genoemde doelstelling te bereiken.

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 38.
(2) PB L 75 van 21.3.1990, gerectificeerd in PB L 349 van 13.12.1990,
blz. 26.
(3) PB L 58 van 28.2.2002, blz. 19.
4
( ) PB L 297 van 23.10.1982, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 97/48/EG (PB L 222 van 12.8.1997, blz. 10).

(5) PB L 372 van 31.12.1985, blz. 14.
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(19)
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De totale migratielimiet is een maat voor de inertheid
van het materiaal die voorkomt dat de samenstelling van
levensmiddelen op ontoelaatbare wijze verandert en
vermindert bovendien de noodzaak om een groot aantal
specifieke migratielimieten of andere beperkingen vast te
stellen, wat een doelmatige controle mogelijk maakt.
In Richtlijn 78/142/EEG van de Raad (1) zijn grenswaarden vastgelegd voor de hoeveelheid vinylchloride
die aanwezig mag zijn in materialen en voorwerpen van
kunststof die met deze stof worden vervaardigd en voor
de hoeveelheid vinylchloride die door deze materialen en
voorwerpen mag worden afgegeven en in de Richtlijnen
80/766/EEG (2) en 81/432/EEG (3) van de Commissie zijn
de communautaire analysemethoden voor de controle
op deze grenswaarden vastgesteld.
Met het oog op een mogelijke aansprakelijkheid is de in
artikel 6, lid 5, van Richtlijn 89/109/EEG genoemde
schriftelijke verklaring noodzakelijk, wanneer beroepsmatig gebruik wordt gemaakt van materialen en voorwerpen van kunststof, die niet naar hun aard duidelijk
voor gebruik voor levensmiddelen zijn bedoeld.
In Richtlijn 80/590/EEG van de Commissie (4) is het
symbool vastgesteld waarvan materialen en voorwerpen,
bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen,
kunnen worden voorzien.
Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het ter
verwezenlijking van de fundamentele doelstelling van vrij
verkeer van materialen en voorwerpen van kunststof,
bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen,
noodzakelijk en passend voorschriften vast te stellen
inzake de definitie van kunststoffen en toegelaten stoffen.
Deze richtlijn gaat overeenkomstig artikel 5, derde
alinea, van het Verdrag niet verder dan nodig is om de
nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken.

(20)

Overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 89/109/EEG is
het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke
voeding geraadpleegd omtrent de bepalingen die van
invloed kunnen zijn op de volksgezondheid.

(21)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid.

(22)

Deze richtlijn dient de in deel B van bijlage VII aangegeven termijnen waarbinnen de lidstaten aan Richtlijn
90/128/EEG en de wijzigingen daarvan moeten voldoen,
onverlet te laten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Deze richtlijn is een bijzondere richtlijn in de zin van
artikel 3 van Richtlijn 89/109/EEG.
2.
Deze richtlijn is van toepassing op materialen en voorwerpen van kunststof en delen daarvan, die:
a) uitsluitend uit kunststof bestaan, of
()
(2)
(3)
(4)
1

PB L 44 van 15.2.1978, blz. 15.
PB L 213 van 16.8.1980, blz. 42.
PB L 167 van 24.6.1981, blz. 6.
PB L 151 van 19.6.1980, blz. 21.
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b) zijn samengesteld uit twee of meer lagen materiaal, die elk
uitsluitend uit kunststof bestaan en die met behulp van
kleefstoffen of op een andere manier aan elkaar zijn bevestigd,
en die als afgewerkt product bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen of met levensmiddelen in aanraking worden gebracht en daarvoor bedoeld zijn.
3. Voor de toepassing van deze richtlijn worden onder
„kunststoffen” verstaan de organische macromoleculaire verbindingen die door polymerisatie, polycondensatie, polyadditie of
een ander soortgelijk procédé worden verkregen uit moleculen
met een lager molecuulgewicht of door chemische modificatie
van natuurlijke macromoleculen ontstaan. Aan dergelijke
macromoleculaire verbindingen kunnen andere verbindingen of
stoffen worden toegevoegd.
De volgende stoffen worden echter niet als kunststoffen
beschouwd:
a) al dan niet gelakte folie van geregenereerde cellulose, die valt
onder Richtlijn 93/10/EEG van de Commissie (5);
b) elastomeren en natuurlijke en synthetische rubber;
c) papier en karton, al dan niet gewijzigd door toevoeging van
kunststoffen;
d) oppervlaktebekledingen verkregen uit:
— was van paraffine, inclusief was van synthetische paraffine, en/of microkristallijne was,
— mengsels van de onder het eerste streepje genoemde
wassen onderling en/of met kunststof;
e) ionenwisselaars;
f) siliconen.
4. Onder voorbehoud van een latere beslissing van de
Commissie is deze richtlijn niet van toepassing op materialen
en voorwerpen samengesteld uit twee of meer lagen, waarvan
ten minste één laag niet uitsluitend bestaat uit kunststoffen,
zelfs niet indien de laag die bestemd is om rechtstreeks met
levensmiddelen in aanraking te komen, uitsluitend uit kunststof
is samengesteld.
Artikel 2
De migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen
van kunststof in levensmiddelen mag niet hoger zijn dan 10
milligram per vierkante decimeter van het oppervlak van het
materiaal of voorwerp (mg/dm2) (totale migratielimiet). In de
volgende gevallen is deze limiet echter 60 milligram van de
bestanddelen per kilogram levensmiddelen (mg/kg):
a) voorwerpen in de vorm van vaten, voorwerpen die daarmee
kunnen worden vergeleken of voorwerpen die kunnen
worden gevuld, met een volume van minimaal 500 milliliter
en maximaal 10 liter;
b) voorwerpen die kunnen worden gevuld en waarvoor een
schatting van het oppervlak dat in aanraking komt met de
levensmiddelen, onuitvoerbaar is;
c) doppen, pakkingen, stoppen of soortgelijke voor afsluiting
gebruikte voorwerpen.
(5) PB L 93 van 17.4.1993, blz. 27. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 93/
111/EG (PB L 310 van 14.12.1993, blz. 41).
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Artikel 3
1.
Slechts de monomeren en andere uitgangsstoffen die zijn
opgenomen in bijlage II, delen A en B, mogen worden gebruikt
voor het vervaardigen van materialen en voorwerpen van
kunststof, waarbij de voorgeschreven beperkingen moeten
worden nagekomen.
2.
In afwijking van de eerste alinea mogen de in deel B van
bijlage II opgenomen monomeren en overige uitgangsstoffen
nog uiterlijk tot en met 31 december 2004 worden gebruikt in
afwachting van hun beoordeling door het Wetenschappelijk
Comité voor de menselijke voeding.
3.

De lijst in deel A van bijlage II kan worden gewijzigd:

— door stoffen die zijn opgenomen in deel B van bijlage II,
hieraan toe te voegen volgens de criteria in bijlage II van
Richtlijn 89/109/EEG, dan wel
— door „nieuwe stoffen”, dit wil zeggen stoffen die in deel A
noch in deel B van bijlage II zijn opgenomen, hierin op te
nemen volgens artikel 3 van Richtlijn 89/109/EEG.
4.
De lidstaten mogen nieuwe stoffen voor gebruik op hun
grondgebied alleen nog toelaten volgens de in artikel 4 van
Richtlijn 89/109/EEG beschreven procedure.
5.
In de in bijlage II, delen A en B, weergegeven lijsten zijn
nog geen monomeren en andere uitgangsstoffen opgenomen
die alleen worden gebruikt bij de vervaardiging van:
— deklagen die zijn verkregen uit harsachtige of gepolymeriseerde producten in de vorm van vloeistoffen, poeders of
dispersies, zoals vernissen, lakken, verven, enzovoort;
— epoxyharsen;
— kleefstoffen en adhesiebevorderende stoffen;
— drukinkten.
Artikel 4
Een onvolledige lijst van additieven die kunnen worden
gebruikt voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen
van kunststof, alsmede de daarbij in acht te nemen beperkingen
en/of specificaties, is opgenomen in bijlage III, delen A en B.
Voor de stoffen in deel B van bijlage III worden echter vanaf 1
januari 2004 de specifieke migratielimieten toegepast wanneer
de controle op de naleving wordt uitgevoerd in simulant D of
in proefmedia van vervangende proeven zoals bepaald in de
Richtlijnen 82/711/EEG en 85/572/EEG.
Artikel 5
Slechts de in bijlage IV genoemde, door bacteriële fermentatie
verkregen producten mogen met levensmiddelen in aanraking
komen.
Artikel 6
1.
Algemene specificaties betreffende materialen en voorwerpen van kunststof zijn opgenomen in deel A van bijlage V.
Andere specificaties betreffende sommige in de bijlagen II, III en
IV opgenomen stoffen zijn vervat in deel B van bijlage V.
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2. De betekenis van de cijfers tussen haakjes in de kolom
„Beperkingen en/of specificaties” wordt in bijlage VI toegelicht.

Artikel 7
De specifieke migratielimieten in de in bijlage II opgenomen
lijsten worden uitgedrukt in mg/kg. In de volgende gevallen
worden deze limieten echter uitgedrukt in mg/dm2:
a) voorwerpen in de vorm van vaten, voorwerpen die daarmee
kunnen worden vergeleken of voorwerpen die kunnen
worden gevuld, met een volume kleiner dan 500 milliliter of
groter dan 10 liter;
b) folie, film of andere materialen die niet kunnen worden
gevuld of waarvoor een schatting van de verhouding tussen
het oppervlak van dergelijke materialen en de hoeveelheid
levensmiddelen die hiermee in aanraking komt, onuitvoerbaar is.
In deze gevallen worden de in bijlage II opgenomen limieten,
die zijn uitgedrukt in mg/kg gedeeld door 6 (de gebruikelijke
conversiefactor) om tot mg/dm2 te geraken.

Artikel 8
1. De controle op het naleven van de migratielimieten vindt
plaats overeenkomstig de in de Richtlijnen 82/711/EEG en 85/
572/EEG vervatte voorschriften en overeenkomstig de in bijlage
I opgenomen verdere voorschriften.
2. De in lid 1 genoemde controle op het naleven van de
specifieke migratielimieten is niet verplicht indien kan worden
aangetoond dat naleving van de in artikel 2 gedefinieerde totale
migratielimiet inhoudt dat de specifieke migratielimieten niet
worden overschreden.
3. De in lid 1 genoemde controle op het naleven van de
specifieke migratielimieten is niet verplicht indien kan worden
aangetoond dat, als wordt aangenomen dat de resthoeveelheid
van de stof in het materiaal of in het voorwerp volledig
migreert, de specifieke migratielimiet niet kan worden overschreden.
4. De in lid 1 bedoelde controle op het naleven van de specifieke migratielimieten kan worden uitgevoerd door de bepaling
van de hoeveelheid van een stof in het eindproduct (materiaal
of voorwerp), op voorwaarde dat er door middel van een
adequaat experiment of door de toepassing van algemeen
erkende verspreidingsmodellen, gebaseerd op wetenschappelijke
gegevens, een verband tussen die hoeveelheid en de waarde van
de specifieke migratie van de stof is vastgesteld. Om aan te
tonen dat een materiaal of voorwerp niet aan de eisen voldoet,
moet de geraamde migratiewaarde door middel van proeven
worden bevestigd.

Artikel 9
1. Materialen en voorwerpen van kunststof, die zijn bedoeld
om in aanraking te worden gebracht met levensmiddelen,
dienen, wanneer ze worden verkocht en deze verkoop niet in
de detailhandel plaatsvindt, vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Richtlijn
89/109/EEG.
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2.
Lid 1 is niet van toepassing op materialen en voorwerpen
van kunststof, die naar hun aard duidelijk zijn bestemd om met
levensmiddelen in aanraking te komen.

Artikel 10
1.
Richtlijn 90/128/EEG, zoals gewijzigd bij de in deel A van
bijlage VII vermelde richtlijnen, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten aangaande de in deel B
van bijlage VII aangegeven termijnen voor de omzetting en
toepassing.
2.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen gelden als
verwijzingen naar deze richtlijn en dienen te worden gelezen
volgens de concordantietabel in bijlage VIII.

L 220/21
Artikel 11

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 12
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 augustus 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I
VERDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONTROLE OF DE MIGRATIE AAN DE LIMIETEN VOLDOET

Algemene voorschriften
1. Bĳ vergelĳking van de resultaten van de in de bĳlage bĳ Richtlĳn 82/711/EEG gespecificeerde migratieproeven wordt
het soortelĳk gewicht van alle simulanten per definitie gelĳk aan één gesteld. Het aantal milligrammen van de stof(fen)
dat per liter simulant vrĳkomt (mg/l) komt derhalve overeen met het aantal milligrammen van de stof(fen) dat vrĳkomt
per kilogram simulant en op grond van de bepalingen van Richtlĳn 85/572/EEG met het aantal milligrammen van de
stof(fen) dat vrĳkomt per kilogram levensmiddelen.
2. Wanneer de migratieproeven worden uitgevoerd bĳ monsters van het materiaal of voorwerp of bĳ voor dit doel
vervaardigde monsters en de hoeveelheden levensmiddel of simulant die in contact komen met de monsters verschillen
van de hoeveelheden bĳ het werkelĳk gebruik van het materiaal of het voorwerp, moeten de resultaten met behulp van
de volgende formule worden gecorrigeerd:

Hierbĳ is:
M de migratie in mg/kg;
m de massa in mg, van de hoeveelheid stof die uit het monster is vrĳgekomen, zoals bepaald in de migratieproef;
a1

de oppervlakte van het monster in dm2, dat bĳ de migratieproef in contact was met het levensmiddel of de
simulant;

a2

de oppervlakte van het materiaal of voorwerp in dm2 bĳ werkelĳk gebruik;

q

de hoeveelheid levensmiddel in g, die bĳ werkelĳk gebruik in contact komt met het materiaal of voorwerp.

3. De bepaling van de migratie wordt uitgevoerd met het materiaal of voorwerp of, wanneer dit onuitvoerbaar is, met
monsters van het materiaal of voorwerp of, indien van toepassing, monsters die representatief zĳn voor het materiaal
of voorwerp.
Het monster moet met het levensmiddel of de simulant in contact worden gebracht op een wĳze die representatief is
voor het contact bĳ werkelĳk gebruik. Hiertoe moet de proef zodanig worden uitgevoerd, dat alleen die delen van het
monster in contact komen met het levensmiddel of de simulant, die ook bĳ werkelĳk gebruik in contact komen met
het levensmiddel. Deze voorwaarde is met name van belang bĳ materialen en voorwerpen die uit verscheidene lagen
bestaan, sluitingen, enz.
Bĳ doppen, pakkingen, stoppen of soortgelĳke voor afsluiting gebruikte voorwerpen moet de migratieproef worden
uitgevoerd door deze voorwerpen aan te brengen op de vaten waarvoor ze bedoeld zĳn, op een wĳze die overeenkomt
met de wĳze van afsluiten bĳ normaal of te verwachten gebruik.
Het is in alle gevallen toegestaan door gebruik van een strengere test aan te tonen dat de migratie aan de limiet
voldoet.
4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van deze richtlĳn wordt het monster van het materiaal of voorwerp in
contact gebracht met het levensmiddel of de geschikte simulant gedurende een periode en bĳ een temperatuur,
gekozen aan de hand van de omstandigheden waaronder bĳ werkelĳk gebruik het contact plaats heeft in overeenstemming met de in de Richtlĳnen 82/711/EEG en 85/572/EEG vastgelegde voorschriften. Na verloop van de voorgeschreven tĳd wordt via analyse van het levensmiddel of de simulant de totale hoeveelheid verbindingen (totale
migratie) en/of de hoeveelheid van een of meer specifieke verbindingen (specifieke migratie) bepaald, die uit het
monster is vrĳgekomen.
5. Wanneer een voorwerp bestemd is om meerdere malen met levensmiddelen in contact te komen, wordt of worden de
migratieproef of -proeven overeenkomstig de in Richtlĳn 82/711/EEG vastgestelde voorwaarden driemaal uitgevoerd
bĳ eenzelfde monster, waarbĳ telkens een nieuwe hoeveelheid van het levensmiddel of de simulant wordt gebruikt. Op
basis van de resultaten van de derde proef wordt bepaald of het voorwerp aan de eisen ten aanzien van migratie
voldoet. Als echter afdoende wordt aangetoond dat de migratie bĳ de tweede en derde proef niet toeneemt en als
tevens de migratielimiet(en) bĳ de eerste proef niet wordt of worden overschreden, is er geen verdere proef nodig.
Bĳzondere voorschriften voor de totale migratie
6. Als de in de Richtlĳnen 87/711/EEG en 85/572/EEG gespecificeerde waterige simulanten worden gebruikt, kan de
analytische bepaling van de totale hoeveelheid uit het monster vrĳgekomen stoffen uitgevoerd worden door verdamping van de simulant en weging van het residu.
Als gerectificeerde olĳfolie of een van de vervangingsmiddelen daarvan wordt gebruikt, kan onderstaande procedure
worden gevolgd.
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Het monster van het materiaal of voorwerp wordt voor en na het contact met de simulant gewogen. De door het
monster geabsorbeerde simulant wordt geëxtraheerd en kwantitatief bepaald. Het resultaat van deze bepaling wordt
afgetrokken van het gewicht van het monster, dat na het contact met de simulant is bepaald. Het verschil tussen het
oorspronkelĳke gewicht en het gecorrigeerde eindgewicht is de totale migratie van het onderzochte monster.
Wanneer een materiaal of voorwerp bestemd is meerdere malen in contact te komen met levensmiddelen en het
technisch onmogelĳk is de bĳ punt 5 beschreven proef uit te voeren, kunnen wĳzigingen van deze proef worden
geaccepteerd, mits deze het mogelĳk maken dat de bĳ de derde proef optredende migratie wordt bepaald. Een
mogelĳke wĳziging wordt hieronder beschreven.
De proef wordt uitgevoerd bĳ drie identieke monsters van hetzelfde materiaal of voorwerp. Bĳ een daarvan wordt de
vereiste proef uitgevoerd en de totale migratie bepaald (M1); bĳ het tweede en derde monster worden dezelfde
temperatuursomstandigheden aangehouden maar een contactperiode van twee- respectievelĳk driemaal de gespecificeerde periode; in beide gevallen wordt de totale migratie bepaald (M2 en M3).
Het materiaal of voorwerp wordt geacht aan de eisen te voldoen wanneer M1 of M3 – M2 de totale migratielimiet niet
overschrĳdt.
7. Een materiaal of voorwerp waarvan de overschrĳding van de totale migratielimiet niet hoger is dan de tolerantie zoals
hieronder vermeld wordt derhalve geacht te voldoen aan de eisen van deze richtlĳn.
De volgende analysetoleranties zĳn vastgesteld:
— 20 mg/kg of 3 mg/dm2 bĳ migratieproeven met gerectificeerde olĳfolie of een vervangingsmiddel daarvan;
— 12 mg/kg of 2 mg/dm2 bĳ migratieproeven met de andere in de Richtlĳnen 82/711/EEG en 85/572/EEG
genoemde simulanten.
8. Onverminderd de bepalingen van artikel 3, lid 2, van Richtlĳn 82/711/EEG, hoeven er geen migratieproeven met
gerectificeerde olĳfolie of een vervangingsmiddel te worden uitgevoerd voor de bepaling van de totale migratie,
wanneer afdoende is bewezen dat de voorgeschreven analysemethode uit technisch oogpunt niet toereikend is.
In dat geval dient de migratie van elk bestanddeel afzonderlĳk te worden bepaald. Daarbĳ wordt voor de verbindingen
waarvoor in de lĳst in bĳlage II geen specifieke migratielimiet of andere beperkingen zĳn opgenomen, een specifieke
migratielimiet van 60 mg/kg of eventueel 10 mg/dm2 toegepast. De som van alle bepaalde waarden voor de specifieke
migratie mag dan echter niet hoger zĳn dan de totale migratielimiet.
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BĲLAGE II
LĲST VAN MONOMEREN EN ANDERE UITGANGSSTOFFEN WAARVAN HET GEBRUIK BĲ DE VERVAARDIGING VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN VAN KUNSTSTOF ZOU MOGEN WORDEN TOEGELATEN

ALGEMENE INLEIDING
1. Deze bĳlage bevat de lĳst van monomeren of andere uitgangsstoffen. In de lĳst zĳn opgenomen:
— verbindingen die polymerisatie, waarin begrepen polycondensatie, polyadditie en alle andere soortgelĳke processen,
ondergaan voor de vervaardiging van macromoleculen;
— natuurlĳke en synthetische macromoleculaire verbindingen die bĳ de vervaardiging van gemodificeerde macromoleculen worden gebruikt, als de voor de synthese van deze verbindingen benodigde monomeren of andere
uitgangsstoffen niet in de lĳst zĳn opgenomen;
— verbindingen die worden gebruikt voor de modificering van bestaande natuurlĳke of synthetische macromoleculaire verbindingen.
2. Aluminium-, ammonium-, calcium-, ĳzer-, magnesium-, kalium-, natrium- en zinkzouten (met inbegrip van dubbelzouten en zure zouten) van de toegelaten zuren, fenolen en alcoholen, welke ook zĳn toegelaten, zĳn niet in de lĳst
opgenomen. In de lĳst zĳn echter namen opgenomen als „... zuur, zouten” of „... zuren, zouten” als het desbetreffende
vrĳe zuur of de desbetreffende vrĳe zuren niet wordt of worden genoemd. In dergelĳke gevallen betekent de term
„zouten”: „aluminium-, ammonium-, calcium-, ĳzer-, magnesium-, kalium-, natrium- en zinkzouten”.
3. De volgende stoffen zĳn ook niet in de lĳst opgenomen, alhoewel ze aanwezig kunnen zĳn:
a) stoffen die in het eindproduct aanwezig zouden kunnen zĳn als:
— verontreinigingen van de gebruikte stoffen,
— tĳdens de reactie gevormde tussenproducten,
— ontledingsproducten;
b) oligomeren en natuurlĳke of synthetische macromoleculaire stoffen alsmede mengsels daarvan, als de voor de
synthese van deze verbindingen benodigde monomeren of uitgangsstoffen in de lĳst zĳn opgenomen;
c) mengsels van de toegelaten stoffen.
Materialen en voorwerpen die de onder a), b) en c) genoemde verbindingen bevatten, dienen te voldoen aan de eisen
die zĳn vastgelegd in artikel 2 van Richtlĳn 89/109/EEG.
4. De stoffen dienen van goede technische kwaliteit te zĳn wat de zuiverheidscriteria betreft.
5. De lĳst bevat de volgende informatie:
— kolom 1 (Ref.-nr.): het EEG-referentienummer voor verpakkingsmateriaal van de stoffen op de lĳst;
— kolom 2 (CAS-nr.): het CAS (Chemical Abstracts Service)-registratienummer;
— kolom 3 (Naam): de chemische naam;
— kolom 4 (Beperkingen en/of specificaties). Het kan gaan om:
— de specifieke migratielimiet (SML);
— de maximaal toegelaten hoeveelheid (QM) van de stof in het eindproduct (materiaal of voorwerp);
— de maximaal toegelaten hoeveelheid van de stof in het eindmateriaal of voorwerp, uitgedrukt in mg per 6 dm2
van het oppervlak dat met het levensmiddel in aanraking komt (QMA);
— eventuele andere specifiek vermelde beperkingen;
— eventuele specificaties betreffende de stof of het polymeer.
6. Als een stof die in de lĳst afzonderlĳk wordt vermeld, tevens valt onder een algemene benaming, gelden voor deze
verbinding de beperkingen die bĳ de afzonderlĳke vermelding zĳn opgenomen.
7. Wanneer er een strĳdigheid is tussen het CAS-nr. en de chemische naam, heeft de chemische naam voorrang boven het
CAS-nr. Als er een strĳdigheid is tussen het CAS-nr. in de Einecs en dat in de CAS-Registry, geldt het CAS-nr. in de
CAS-Registry.
8. In kolom 4 van de tabel wordt een aantal afkortingen en uitdrukkingen gebruikt; de betekenis hiervan is als volgt:
DG

= Detectiegrens van de analysemethode

EP

= Eindproduct

NCO

= Isocyanaat-groep

NA

= Niet aantoonbaar. In deze richtlĳn wordt onder „niet aantoonbaar” verstaan dat de stof niet met een
gevalideerde analysemethode die bĳ de opgegeven detectiegrens (DG) detecteert, wordt aangetroffen.
Indien zo'n methode nog niet bestaat, mag in afwachting van de ontwikkeling van een gevalideerde
methode een analysemethode worden gebruikt die bĳ de detectiegrens geschikte prestatiekenmerken heeft.
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QM

= Maximaal toegelaten restgehalte van de stof in het materiaal of voorwerp

QM(T)

= Maximaal toegelaten restgehalte van de stof in het materiaal of voorwerp uitgedrukt als totaal van de
aangegeven stof(fen) of deel daarvan. Voor de toepassing van deze richtlĳn moet het gehalte van de stof in
het materiaal of voorwerp met een gevalideerde analysemethode worden bepaald. Indien een dergelĳke
methode nog niet bestaat, mag in afwachting van de ontwikkeling van een gevalideerde methode een
analysemethode worden gebruikt die bĳ de opgegeven limiet geschikte prestatiekenmerken heeft;

QMA

= Maximaal toegelaten restgehalte van de stof in het eindmateriaal of -voorwerp, uitgedrukt in mg per
6 dm2 van het oppervlak dat met het levensmiddel in aanraking komt. Voor de toepassing van deze
richtlĳn moet het gehalte van de stof in het oppervlak van het materiaal of voorwerp met een gevalideerde
analysemethode worden bepaald. Indien een dergelĳke methode nog niet bestaat, mag in afwachting van
de ontwikkeling van een gevalideerde methode een analysemethode worden gebruikt die bĳ de opgegeven
limiet geschikte prestatiekenmerken heeft;

QMA(T) = Maximaal toegelaten restgehalte van de stof in het materiaal of voorwerp als totaal van de aangegeven
stof(fen) of deel daarvan, uitgedrukt in mg per 6 dm2 van het oppervlak dat met het levensmiddel in
aanraking komt. Voor de toepassing van deze richtlĳn moet het gehalte van de stof in het oppervlak van
het materiaal of voorwerp met een gevalideerde analysemethode worden bepaald. Indien een dergelĳke
methode nog niet bestaat, mag in afwachting van de ontwikkeling van een gevalideerde methode een
analysemethode worden gebruikt die bĳ de opgegeven limiet geschikte prestatiekenmerken heeft;
SML

= Specifieke migratielimiet in levensmiddelen of in simulanten, tenzĳ anders aangegeven. Voor de toepassing
van deze richtlĳn moet de specifieke migratie van de stof met een gevalideerde analysemethode worden
bepaald. Indien een dergelĳke methode nog niet bestaat, mag in afwachting van de ontwikkeling van een
gevalideerde methode een analysemethode worden gebruikt die bĳ de opgegeven limiet geschikte prestatiekenmerken heeft;

SML(T)

= Specifieke migratielimiet in levensmiddelen of in simulanten, uitgedrukt als totaal van de aangegeven
stof(fen) of deel daarvan. Voor de toepassing van deze richtlĳn moet de specifieke migratie van de stoffen
met een gevalideerde analysemethode worden bepaald. Indien zo'n methode nog niet bestaat, mag in
afwachting van de ontwikkeling van een gevalideerde methode een analysemethode worden gebruikt die
bĳ de opgegeven limiet geschikte prestatiekenmerken heeft.
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Deel A
Lĳst van monomeren en andere uitgangsstoffen die reeds zĳn toegelaten

Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Abiëtinezuur

10060

000075-07-0

Aceetaldehyd

10090

000064-19-7

Azĳnzuur

10120

000108-05-4

Vinylacetaat

10150

000108-24-7

Azĳnzuuranhydride

10210

000074-86-2

Acetyleen

10630

000079-06-1

Acrylamide

SML = NA (DG = 0,01 mg/kg)

10660

015214-89-8

2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur

SML = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

Acrylzuur

10750

002495-35-4

Benzylacrylaat

10780

000141-32-2

n-Butylacrylaat

10810

002998-08-5

sec-Butylacrylaat

10840

001663-39-4

tert-Butylacrylaat

11000

050976-02-8

Dicyclopentadienylacrylaat

QMA = 0,05 mg/6 dm2

11245

002156-97-0

Dodecylacrylaat

SML = 0,05 mg/kg (1)

11470

000140-88-5

Ethylacrylaat

11510

000818-61-1

Hydroxyethylacrylaat

Zie „Ethyleenglycolmonoacrylaat”

11530

000999-61-1

2-Hydroxypropylacrylaat

QMA = 0,05 mg/6 dm2

11590

000106-63-8

Isobutylacrylaat

11680

000689-12-3

Isopropylacrylaat

11710

000096-33-3

Methylacrylaat

11830

000818-61-1

Ethyleenglycolmonoacrylaat

11890

002499-59-4

n-Octylacrylaat

11980

000925-60-0

Propylacrylaat

12100

000107-13-1

Acrylnitril

12130

000124-04-9

Adipinezuur

12265

004074-90-2

Divinyladipaat

12280

002035-75-8

Adipinezuuranhydride

12310

Albumine

12340

Albumine, gecoaguleerd door formaldehyd

12375

Alcoholen, alifatische, eenwaardige, verzadigde, onvertakte, primaire (C4-C22)

SML(T) = 6 mg/kg (2)
SML = 12 mg/kg

SML = NA (DG = 0,020 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)
QM = 5 mg/kg in EP. Alleen voor
gebruik als comonomeer

12670

002855-13-2

1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan

SML = 6 mg/kg

12761

000693-57-2

12-Aminododecaanzuur

SML= 0,05 mg/kg

12763

000141-43-5

2-Aminoethanol

SML = 0,05 mg/kg. Niet gebruiken voor
polymeren die met levensmiddelen in
aanraking komen en waarvoor simulant
D in Richtlĳn 85/572/EEG is vasgesteld,
en alleen voor indirect contact met
levensmiddelen, achter de PET-laag

12765

084434-12-8

Natrium-N-(2-aminoethyl)-bèta-alaninaat

SML= 0,05 mg/kg

12788

002432-99-7

11-Aminoundecaanzuur

SML= 5 mg/kg

12789

007664-41-7

Ammoniak

12820

000123-99-9

Azelaïnezuur
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Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

12970

004196-95-6

Azelaïnezuuranhydride

13000

001477-55-0

1,3-Benzeendimethaanamine

SML= 0,05 mg/kg

13060

004422-95-1

1,3,5-Benzeentricarbonzuurtrichloride

QMA = 0,05 mg/6 dm2 (gemeten
1,3,5-benzeentricarbonzuur)

13075

000091-76-9

Benzoguanamine

Zie „2,4-Diamino-6-fenyl-1,3,5-triazine”

13090

000065-85-0

Benzoëzuur

13150

000100-51-6

Benzylalcohol

13180

000498-66-8

Bicyclo[2.2.1]hept-2-een (= norborneen)

SML= 0,05 mg/kg

13210

001761-71-3

Bis(4-aminocyclohexyl)methaan

SML= 0,05 mg/kg

13326

000111-46-6

Bis(2-hydroxyethyl)ether

Zie „Diethyleenglycol”

13380

000077-99-6

2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol

Zie „1,1,1-Trimethylolpropaan”

13390

000105-08-8

1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexaan

13395

004767-03-7

2,2-Bis(hydroxymethyl)propionzuur

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan

SML = 3 mg/kg

13510

001675-54-3

2,2-Bis(hydroxyfenyl)propaan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (= BADGE)

Overeenkomstig Richtlĳn 2002/16/EG
van de Commissie van 20 februari
2002 betreffende het gebruik van
bepaalde epoxyderivaten in materialen
en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PB L
51 van 22.2.2002, blz. 27)

13530

038103-06-9

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan-bis(ftaalzuuranhydride)

SML = 0,05 mg/kg

13550

000110-98-5

Bis(hydroxypropyl)ether

Zie „Dipropyleenglycol”

13560

0005124-30-1

Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methaan

Zie „Dicyclohexymethaan4,4'-diisocyanaat”

13600

047465-97-4

3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinon

SML = 1,8 mg/kg

13607

000080-05-7

Bisfenol A

Zie „2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan”

13610

001675-54-3

Bisfenol A-bis(2,3-epoxypropyl)ether

Zie „2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan-bis
(2,3-epoxypropyl)ether”

13614

038103-06-9

Bisfenol A-bis(ftaalzuuranhydride)

Zie „2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaanbis(ftaalzuuranhydride)”

13617

000080-09-1

Bisfenol S

Zie „4,4-Dihydroxydifenylsulfon”

13620

010043-35-3

Boorzuur

SML(T) = 6 mg/kg (23) (uitgedrukt als
boor) onverminderd het bepaalde in
Richtlĳn 98/83/EG van de Raad van 3
november 1998 betreffende de kwaliteit
van voor menselĳke consumptie bestemd
water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32)

13630

000106-99-0

Butadieen

QM = 1 mg/kg in EP of SML = NA
(DG = 0,020 mg/kg, analysetolerantie
inbegrepen)

13690

000107-88-0

1,3-Butaandiol

13720

000110-63-4

1,4-Butaandiol

SML(T) = 0,05 mg/kg (24)

13780

002425-79-8

1,4-Butaandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether

QM = 1 mg/kg in EP (uitgedrukt als
epoxygroep, molecuulgewicht = 43)

13810

000505-65-7

1,4-Butaandiolformal

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13840

000071-36-3

1-Butanol

13870

000106-98-9

1-Buteen

13900

000107-01-7

2-Buteen

als
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Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

13932

000598-32-3

3-Buteen-2-ol

QMA = NA (DG = 0,02 mg/6 dm2). Alleen voor gebruik als comonomeer voor
de bereiding van gepolymeriseerde additieven

14020

000098-54-4

4-tert-Butylfenol

SML = 0,05 mg/kg

14110

000123-72-8

Butyraldehyd

14140

000107-92-6

Boterzuur

14170

000106-31-0

Boterzuuranhydride

14200

000105-60-2

Caprolactam

SML(T) = 15 mg/kg (5)

14230

002123-24-2

Caprolactam, natriumzout

SML(T) = 15 mg/kg (5) (uitgedrukt als
caprolactam)

14320

000124-07-2

Caprylzuur

14350

000630-08-0

Koolstofmonoxide

14380

000075-44-5

Carbonylchloride

14411

008001-79-4

Ricinusolie

14500

009004-34-6

Cellulose

14530

007782-50-5

Chloor

14570

000106-89-8

1-Chloor-2,3-epoxypropaan

Zie „Epichloorhydrine”

14650

000079-38-9

Chloortrifluorethyleen

QMA = 0,5mg/6 dm2

14680

000077-92-9

Citroenzuur

14710

000108-39-4

m-Kresol

14740

000095-48-7

o-Kresol

14770

000106-44-5

p-Kresol

14841

000599-64-4

4-Cumylfenol

SML = 0,05 mg/kg

14880

000105-08-8

1,4-Cyclohexaandimethanol

Zie „1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexaan”

14950

003173-53-3

Cyclohexylisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

15030

000931-88-4

Cycloocteen

SML = 0,05 mg/kg. Alleen voor gebruik
in polymeren die met levensmiddelen in
aanraking komen en waarvoor simulant
A in Richtlĳn 85/572/EEG is vastgesteld.

15070

001647-16-1

1,9-Decadieen

SML = 0,05 mg/kg

15095

000334-48-5

Decaanzuur

15100

000112-30-1

1-Decanol

15130

000872-05-9

1-Deceen

15250

000110-60-1

1,4-Diaminobutaan

15272

000107-15-3

1,2-Diaminoethaan

Zie „Ethyleendiamine”

15274

000124-09-4

1,6-Diaminohexaan

Zie „Hexamethyleendiamine”

15310

000091-76-9

2,4-Diamino-6-fenyl-1,3,5-triazine

QMA = 5 mg/6 dm2

15370

003236-53-1

1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexaan

QMA = 5 mg/6 dm2

15400

003236-54-2

1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexaan

QMA = 5 mg/6 dm2

15565

000106-46-7

1,4-Dichloorbenzeen

SML = 12 mg/kg

15610

000080-07-9

4,4-Dichloordifenylsulfon

SML = 0,05 mg/kg

QM = 1 mg/kg in EP

SML = 0,05 mg/kg
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Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

15700

005124-30-1

Dicyclohexylmethaan-4,4'-diisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

15760

000111-46-6

Diethyleenglycol

SML(T) = 30 mg/kg (3)

15790

000111-40-0

Diethyleentriamine

SML = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

4,4'-Difluorbenzofenon

SML = 0,05 mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-Dihydroxybenzeen

SML = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-Dihydroxybenzeen

SML = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

1,4-Dihydroxybenzeen

SML = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

4,4'-Dihydroxybenzofenon

SML(T) = 6 mg/kg (15)

16000

000092-88-6

4,4'-Dihydroxybifenyl

SML = 6 mg/kg

16090

000080-09-1

4,4-Dihydroxydifenylsulfon

SML = 0,05 mg/kg

16150

000108-01-0

Dimethylaminoethanol

SML = 18 mg/kg

16240

000091-97-4

3,3'-Dimethyl-4,4'-diisocyanatobifenyl

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

16360

000576-26-1

2,6-Dimethylfenol

SML = 0,05 mg/kg

16390

000126-30-7

2,2-Dimethyl-1,3-propaandiol

SML = 0,05 mg/kg

16450

000646-06-0

1,3-Dioxolaan

SML = 0,05 mg/kg

16480

000126-58-9

Dipentaerytritol

16570

004128-73-8

Difenylether-4,4'-diisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

16600

005873-54-1

Difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

16630

000101-68-8

Difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

16650

000127-63-9

Difenylsulfon

SML(T) = 3 mg/kg (25)

16660

000110-98-5

Dipropyleenglycol

16690

001321-74-0

Divinylbenzeen

QMA = 0,01 mg/6 dm2 of SML = NA
(DG = 0,02 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen) voor de som van divinylbenzeen en ethylvinylbenzeen. Volgens
specificatie in bĳlage V

16694

013811-50-2

N,N'-Divinyl-2-imidazolidinon

QM = 5 mg/kg in EP

16697

000693-23-2

n-Dodecaandizuur

16704

000112-41-4

1-Dodeceen

SML = 0,05 mg/kg

16750

000106-89-8

Epichloorhydrine

QM = 1 mg/kg in EP

16780

000064-17-5

Ethanol

16950

000074-85-1

Ethyleen

16960

000107-15-3

Ethyleendiamine

SML = 12 mg/kg

16990

000107-21-1

Ethyleenglycol

SML(T) = 30 mg/kg (3)

17005

000151-56-4

Ethyleenimine

SML = NA (DG = 0,01 mg/kg)

17020

000075-21-8

Ethyleenoxide

QM = 1 mg/kg in EP

17050

000104-76-7

2-Ethyl-1-hexanol

SML = 30 mg/kg
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Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

17160

000097-53-0

Eugenol

SML = NA (DG = 0,02 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)

17170

061788-47-4

Kokosvetzuren

17200

068308-53-2

Sojavetzuren

17230

061790-12-3

Tallolievetzuren

17260

000050-00-0

Formaldehyd

17290

000110-17-8

Fumaarzuur

17530

000050-99-7

Glucose

18010

000110-94-1

Glutaarzuur

18070

000108-55-4

Glutaarzuuranhydride

18100

000056-81-5

Glycerol

18220

068564-88-5

N-Heptylaminoundecaanzuur

SML = 0,05 mg/kg (1)

18250

000115-28-6

Hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuur

SML = NA (DG = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

Hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuuranhydride

SML = NA (DG = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

1-Hexadecanol

18430

000116-15-4

Hexafluorpropyleen

SML = NA (DG = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

Hexamethyleendiamine

SML = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

Hexamethyleendiisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

18670

000100-97-0

Hexamethyleentetramine

SML(T) = 15 mg/kg (22) (uitgedrukt als
formaldehyd)

18820

000592-41-6

1-Hexeen

SML = 3 mg/kg

18867

000123-31-9

Hydrochinon

Zie „1,4-Dihydroxybenzeen”

18880

000099-96-7

p-Hydroxybenzoëzuur

18897

016712-64-4

6-Hydroxy-2-naftaleencarbonzuur

SML = 0,05 mg/kg

18898

000103-90-2

N-(4-hydroxyfenyl)aceetamide

Alleen voor gebruik in vloeibare kristallen en achter een sperlaag in meerlagige kunststoffen

19000

000115-11-7

Isobuteen

19060

000109-53-5

Isobutylvinylether

QM = 5 mg/kg in EP

19110

04098-71-9

1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan

QM(T) = 1 mg/kg
NCO) (26)

19150

000121-91-5

Isoftaalzuur

SML = 5 mg/kg

19210

001459-93-4

Dimethylisoftalaat

SML = 0,05 mg/kg

19243

000078-79-5

Isopreen

Zie „2-Methyl-1,3-butadieen”

19270

000097-65-4

Itaconzuur

19460

000050-21-5

Melkzuur

19470

000143-07-7

Laurinezuur

19480

002146-71-6

Vinyllauraat

19490

000947-04-6

Laurolactam

19510

011132-73-3

Lignocellulose

19540

000110-16-7

Maleïnezuur

SML(T) = 30 mg/kg (4)

19960

000108-31-6

Maleïnezuuranhydride

SML(T) = 30 mg/kg (4) (uitgedrukt als
maleïnezuur)

19975

000108-78-1

Melamine

Zie „2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine”

19990

000079-39-0

Methacrylamide

SML = NA (DG = 0,02 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)

SML(T) = 15 mg/kg (22)

(uitgedrukt

als

SML = 5 mg/kg
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Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

20020

000079-41-4

Methacrylzuur

20050

000096-05-9

Allylmethacrylaat

20080

002495-37-6

Benzylmethacrylaat

20110

000097-88-1

Butylmethacrylaat

20140

002998-18-7

sec-Butylmethacrylaat

20170

000585-07-9

tert-Butylmethacrylaat

20260

000101-43-9

Cyclohexylmethacrylaat

SML = 0,05 mg/kg

20410

002082-81-7

1,4-Butaandioldimethacrylaat

SML = 0,05 mg/kg

20530

002867-47-2

2-(Dimethylamino)ethylmethacrylaat

SML = NA (DG = 0,02 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)

20590

000106-91-2

2,3-Epoxypropylmethacrylaat

QMA = 0,02 mg/6 dm2

20890

000097-63-2

Ethylmethacrylaat

21010

000097-86-9

Isobutylmethacrylaat

21100

004655-34-9

Isopropylmethacrylaat

21130

000080-62-6

Methylmethacrylaat

21190

000868-77-9

Ethyleenglycolmonomethacrylaat

21280

002177-70-0

Fenylmethacrylaat

21340

002210-28-8

Propylmethacrylaat

21460

000760-93-0

Methacrylzuuranhydride

21490

000126-98-7

Methacrylnitril

SML = NA (DG = 0,020 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)

21520

001561-92-8

Natriummethallylsulfonaat

SML = 5 mg/kg

21550

000067-56-1

Methanol

21640

000078-79-5

2-Methyl-1,3-butadieen

QM = 1 mg/kg in EP of SML = NA
(DG = 0,02 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)

21730

000563-45-1

3-Methyl-1-buteen

QMA = 0,006 mg/6 dm2. Alleen voor
gebruik in polypropyleen

21765

106246-33-7

4,4'-Methyleenbis(3-chloor-2,6-diethylaniline)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

21821

000505-65-7

1,4-(Methyleendioxy)butaan

Zie „1,4-Butaandiolformal”

21940

000924-42-5

N-Methylolacrylamide

SML = NA (DG = 0,01 mg/kg)

22150

000691-37-2

4-Methyl-1-penteen

SML = 0,02 mg/kg

22331

025513-64-8

Mengsel van (40 % m/m) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexaan en (60 % m/m)
1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexaan

QMA = 5 mg/6 dm2

22332

028679-16-5

Mengsel van (40 % m/m) 2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyanaat en (60 %
m/m) 2,4,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg uitgedrukt als NCO) (26)

22350

000544-63-8

Myristinezuur

22360

001141-38-4

2,6-Naftaleendicarbonzuur

SML = 5 mg/kg

22390

000840-65-3

Dimethylnaftaleen-2,6-dicarboxylaat

SML = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

1,5-Naftaleendiisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg uitgedrukt als NCO) (26)

22437

000126-30-7

Neopentylglycol

Zie „2,2-dimethyl-1,3-propaandiol”

22450

009004-70-0

Nitrocellulose

22480

000143-08-8

1-Nonanol

22550

000498-66-8

Norborneen

Zie „Bicyclo[2.2.1]hept-2-een”

22570

000112-96-9

Octadecylisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg uitgedrukt als NCO) (26)

SML = 0,05 mg/kg
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Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

22600

000111-87-5

1-Octanol

22660

000111-66-0

1-Octeen

22763

000112-80-1

Oliezuur

22778

007456-68-0

4,4'-Oxybis(benzeensulfonylazide)

22780

000057-10-3

Palmitinezuur

22840

000115-77-5

Pentaerytritol

22870

000071-41-0

1-Pentanol

22900

000109-67-1

1-Penteen

SML = 5 mg/kg

22937

001623-05-8

Perfluorpropyl-perfluorvinylether

SML = 0,05 mg/kg

22960

000108-95-2

Fenol

23050

000108-45-2

1,3-Fenyleendiamine

SML = NA (DG = 0,02 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)

23155

000075-44-5

Fosgeen

Zie „Carbonylchloride”

23170

007664-38-2

Fosforzuur

QM = NA (DG = 1 mg/kg in EP)

23175

000122-52-1

Triethylfosfiet

SML = NA (DG = 0,01 mg/kg)

Ftaalzuur

Zie „Tereftaalzuur”

23187

SML = 15 mg/kg

QMA = 0,05 mg/6 dm2

23200

000088-99-3

o-Ftaalzuur

23230

000131-17-9

Diallylftalaat

23380

000085-44-9

Ftaalzuuranhydride

23470

000080-56-8

alfa-Pineen

23500

000127-91-3

bèta-Pineen

23547

009016-00-6
063148-62-9

Polydimethylsiloxaan (molecuulgewicht > 6 800)

23590

025322-68-3

Polyethyleenglycol

23651

025322-69-4

Polypropyleenglycol

23740

000057-55-6

1,2-Propaandiol

23770

000504-63-2

1,3-Propaandiol

23800

000071-23-8

1-Propanol

23830

000067-63-0

2-Propanol

23860

000123-38-6

Propionaldehyd

23890

000079-09-4

Propionzuur

23920

000105-38-4

Vinylpropionaat

23950

000123-62-6

Propionzuuranhydride

23980

000115-07-1

Propyleen

24010

000075-56-9

Propyleenoxide

QM = 1 mg/kg in EP

24051

000120-80-9

Pyrocatechol

Zie „1,2-Dihydroxybenzeen”

24057

000089-32-7

Pyromellietzuuranhydride

SML = 0,05 mg/kg (uitgedrukt als pyromellietzuur)

24070

073138-82-6

Harszuren

24072

000108-46-3

Resorcinol

Zie „1,3-Dihydroxybenzeen”

24073

000101-90-6

Resorcinol-diglycidylether

QMA = 0,005 mg/6 dm2. Niet gebruiken
voor polymeren die met levensmiddelen
in aanraking komen en waarvoor simulant D in Richtlĳn 85/572/EEG is vastgesteld, en alleen voor indirect contact met
levensmiddelen, achter de PET-laag

SML = NA (DG = 0,01 mg/kg)

Volgens specificatie in bĳlage V

SML = 0,05 mg/kg

SML(T) = 6 mg/kg (2) (uitgedrukt als aceetaldehyd)

15.8.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 220/33

Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

24100

008050-09-7

Colofonium

24130

008050-09-7

Gomhars

24160

008052-10-6

Talloliehars

24190

009014-63-5

Houthars

24250

009006-04-6

Rubber, natuurlĳke

24270

000069-72-7

Salicylzuur

24280

000111-20-6

Sebacinezuur

24430

002561-88-8

Sebacinezuuranhydride

24475

001313-82-2

Natriumsulfide

24490

000050-70-4

Sorbitol

24520

008001-22-7

Sojaolie

24540

009005-25-8

Zetmeel, voedings-

24550

000057-11-4

Stearinezuur

24610

000100-42-5

Styreen

24760

026914-43-2

Styreensulfonzuur

24820

000110-15-6

Barnsteenzuur

24850

000108-30-5

Barnsteenzuuranhydride

24880

000057-50-1

Sacharose

24887

006362-79-4

5-Sulfoisoftaalzuur, mononatriumzout

SML = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

Dimethyl-5-sulfoisoftalaat, mononatriumzout

SML = 0,05 mg/kg

24910

000100-21-0

Tereftaalzuur

SML = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

Tereftaalzuurdichloride

SML(T) = 7,5 mg/kg (uitgedrukt als tereftaalzuur)

24970

000120-61-6

Dimethyltereftalaat

25080

001120-36-1

1-Tetradeceen

25090

000112-60-7

Tetraethyleenglycol

25120

000116-14-3

Tetrafluoretheen

SML = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9

Tetrahydrofuran

SML = 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethyleendiamine

25210

000584-84-9

2,4-Tolueendiisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

25240

000091-08-7

2,6-Tolueendiisocyanaat

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

25270

026747-90-0

2,4-Tolueendiisocyanaat, dimeer

QM(T) = 1 mg/kg (uitgedrukt als NCO) (26)

2,3-Epoxypropyl-trialkyl(C5-C15)acetaat

QM = 1 mg/kg in EP (uitgedrukt als
epoxygroep, molecuulgewicht = 43)

Vinyl-trialkyl(C7-C17)acetaat (= vinylversataat)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

25360
25380

—

Zie „colofonium”

SML = 0,05 mg/kg

SML = 0,05 mg/kg

25385

000102-70-5

Triallylamine

Volgens specificatie in bĳlage V

25420

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine

SML = 30 mg/kg

25450

026896-48-0

Tricyclodecaandimethanol

SML = 0,05 mg/kg

25510

000112-27-6

Triethyleenglycol

25600

000077-99-6

1,1,1-Trimethylolpropaan

SML = 6 mg/kg
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Ref-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

25840

003290-92-4

1,1,1-Trimethylolpropaantrimethacrylaat

SML = 0,05 mg/kg

25900

000110-88-3

Trioxaan

SML = 0,05 mg/kg

25910

024800-44-0

Tripropyleenglycol

25927

027955-94-8

1,1,1-Tris(4-hydroxyfenol)ethaan

25960

000057-13-6

Ureum

26050

000075-01-4

Vinylchloride

Zie Richtlĳn 78/142/EEG

26110

000075-35-4

Vinylideenchloride

QM = 5 mg/kg in EP of SML = NA
(DG = 0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

Vinylideenfluoride

SML = 5 mg/kg

26155

001072-63-5

1-Vinylimidazool

QM = 5 mg/kg in EP

26170

003195-78-6

N-Vinyl-N-methylaceetamide

QM = 2 mg/kg in EP

26320

002768-02-7

Vinyltrimethoxysilaan

QM = 5 mg/kg in EP

26360

007732-18-5

Water

Volgens Richtliĳn 98/83/EG

QM = 0,5 mg/kg in EP. Alleen voor
gebruik in polycarbonaten
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Deel B
Lĳst van monomeren en andere uitgangsstoffen die, in afwachting van de beslissing over opname in deel A, nog
mogen worden gebruikt
Nr. Ref.

Nr. CAS

Nombre

Restricciones y/o especificaciones

(1)

(2)

(3)

(4)

10599/90A

061788-89-4

Dimeren van onverzadigde vetzuren (C18), gedestilleerde

10599/91

061788-89-4

Dimeren van onverzadigde vetzuren (C18), niet gedestilleerde

10599/92A

068783-41-5

Dimeren, gehydrogeneerde, van onverzadigde vetzuren (C18), gedestilleerde

10599/93

068783-41-5

Dimeren, gehydrogeneerde, van onverzadigde vetzuren (C18), niet gedestilleerde

11500

000103-11-7

2-Ethylhexylacrylaat

13050

000528-44-9

1,2,4-Benzeentricarbonzuur

14260

000502-44-3

Caprolacton

14800

003724-65-0

Crotonzuur

15730

000077-73-6

Dicyclopentadieen

16210

006864-37-5

3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethaan

17110

016219-75-3

5-Ethylideenbicyclo[2.2.1]hept-2-een

18370

000592-45-0

1,4-Hexadieen

18700

000629-11-8

1,6-Hexaandiol

21370

010595-80-9

2-Sulfoethylmethacrylaat

21400

054276-35-6

Sulfopropylmethacrylaat

21970

000923-02-4

N-Methylolmethacrylamide

22210

000098-83-9

alfa-Methylstyreen

25540

000528-44-9

Trimellietzuur

QM(T) = 5 mg/kg in EP

25550

000552-30-7

Trimellietzuuranhydride

QM(T) = 5 mg/kg in EP (uitgedrukt als trimellietzuur)

26230

000088-12-0

Vinylpyrrolidon

Zie „Trimellietzuur”
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BĲLAGE III
ONVOLLEDIGE LĲST VAN ADDITIEVEN DIE VOOR DE VERVAARDIGING VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN VAN KUNSTSTOF MOGEN WORDEN GEBRUIKT
ALGEMENE INLEIDING
1. Deze bĳlage bevat de lĳst van:
a) stoffen die in kunststoffen worden verwerkt om een technisch effect in het eindproduct te verkrĳgen. Het is de
bedoeling dat deze stoffen in het eindproduct aanwezig zĳn;
b) stoffen die worden gebruikt om een geschikt medium voor polymerisatie te verkrĳgen (bĳvoorbeeld emulgatoren,
oppervlakteactieve stoffen, stoffen met bufferwerking, enz.).
De stoffen die rechtstreeks van invloed zĳn op de vorming van polymeren (bĳvoorbeeld die van het katalytische
systeem), zĳn niet in de lĳst opgenomen.
2. Aluminium-, ammonium-, calcium-, ĳzer-, magnesium-, kalium-, natrium- en zinkzouten (met inbegrip van dubbelzouten en zure zouten) van de toegelaten zuren, fenolen en alcoholen, welke ook zĳn toegelaten, zĳn niet in de lĳst
opgenomen. In de lĳst zĳn echter namen opgenomen als „... zuur, zouten” of „... zuren, zouten” als het (de)
desbetreffende vrĳe zuur (zuren) niet wordt (worden) genoemd. In dergelĳke gevallen betekent de term „zouten”:
„aluminium-, ammonium-, calcium-, ĳzer-, magnesium-, kalium-, natrium- en zinkzouten”.
3. De volgende stoffen zĳn ook niet in de lĳst opgenomen, hoewel zĳ aanwezig kunnen zĳn:
a) stoffen die in het eindproduct aanwezig zouden kunnen zĳn, zoals:
— verontreinigingen van de gebruikte stoffen,
— tĳdens de reactie gevormde tussenproducten,
— ontledingsproducten;
b) mengsels van de toegelaten stoffen.
Materialen en voorwerpen die de onder a) en b) genoemde stoffen bevatten, moeten voldoen aan de eisen van artikel 2
van Richtlĳn 89/109/EEG.
4. De stoffen dienen van goede technische kwaliteit te zĳn wat de zuiverheidscriteria betreft.
5. De lĳst bevat de volgende informatie:
— kolom 1 (Ref.-nr.): het EEG-referentienummer voor verpakkingsmateriaal van de stoffen op de lĳst;
— kolom 2 (CAS-nr.): het CAS (Chemical Abstracts Service)-registratienummer;
— kolom 3 (Naam): de chemische naam;
— kolom 4 (Beperkingen en/of specificaties). Deze kunnen zĳn:
— de specifieke migratielimiet (SML);
— de maximaal toegelaten hoeveelheid (QM) van de stof in het eindproduct (materiaal of voorwerp);
— de maximaal toegelaten hoeveelheid van de stof in het eindmateriaal of voorwerp, uitgedrukt in mg per 6 dm2
van het oppervlak dat met het levensmiddel in aanraking komt (QMA);
— eventuele andere specifiek vermelde beperkingen;
— eventuele specificaties betreffende de stof of het polymeer.
6. Als een stof die in de lĳst afzonderlĳk wordt vermeld, tevens valt onder een algemene benaming, gelden voor deze
verbinding de beperkingen die bĳ de afzonderlĳke vermelding zĳn opgenomen.
7. Wanneer er een strĳdigheid is tussen het CAS-nr. en de chemische naam, heeft de chemische naam voorrang boven het
CAS-nr. Als er een strĳdigheid is tussen het CAS-nr. in de Einecs en dat in de CAS-Registry, geldt het CAS-nr. in de
CAS-Registry.
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Deel A
Onvolledige lĳst van op communautair niveau volledig geharmoniseerde additieven

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

Azĳnzuur

30045

000123-86-4

Butylacetaat

30080

004180-12-5

Koperacetaat

30140

000141-78-6

Ethylacetaat

30280

000108-24-7

Azĳnzuuranhydride

30295

000067-64-1

Aceton

30370

—

Acetylazĳnzuur, zouten

30400

—

Acetoglyceriden

30610

—

Monocarbonzuren, C2-C24, alifatische, onvertakte, uit natuurlĳke vetten en
oliën, en hun mono-, di- en triglycerolesters (vertakte vetzuren in natuurlĳke
hoeveelheden inbegrepen)

30612

—

Monocarbonzuren, C2-C24, alifatische, onvertakte, synthetische, en hun
mono-, di- en triglycerolesters

30960

—

Esters van alifatische monocarbonzuren (C6-C22) met polyglycerol

31328

—

Vetzuren uit eetbare dierlĳke of plantaardige vetten en oliën

31530

123968-25-2

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat

31730

000124-04-9

Adipinezuur

33120

—

Alcoholen, alifatische, eenwaardige, verzadigde, onvertakte, primaire (C4-C24)

33350

009005-32-7

Alginezuur

33801

—

n-Alkyl(C10-C13)benzeensulfonzuur

SML = 30 mg/kg

34240

—

Esters van alkyl(C10-C20)sulfonzuur met fenolen

SML = 6 mg/kg.
januari 2002

34281

—

Alkyl(C8-C22)zwavelzuren, onvertakte, primaire, met een even aantal koolstofatomen

34475

—

Aluminiumcalciumhydroxyfosfiet, hydraat

34480

—

Aluminiumvezels, -schilfers en -poeders

34560

021645-51-2

Aluminiumhydroxide

34690

011097-59-9

Aluminiummagnesiumhydroxycarbonaat

34720

001344-28-1

Aluminiumoxide

35120

013560-49-1

Diester van 3-aminocrotonzuur met thiobis(2-hydroxyethyl)ether

35160

006642-31-5

6-Amino-1,3-dimethyluracil

SML = 5 mg/kg

35170

000141-43-5

2-Aminoethanol

SML = 0,05 mg/kg. Niet gebruiken
voor polymeren die met levensmiddelen
in aanraking komen en waarvoor simulant D in Richtlĳn 85/572/EEG is vastgesteld, en alleen voor indirect contact
met levensmiddelen, achter de PET-laag

35284

000111-41-1

N-(2-Aminoethyl)ethanolamine

SML = 0,05 mg/kg. Niet gebruiken
voor polymeren die met levensmiddelen
in aanraking komen en waarvoor simulant D in Richtlĳn 85/572/EEG is vastgesteld, en alleen voor indirect contact
met levensmiddelen, achter de PET-laag

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(uitgedrukt als koper)

SML = 5 mg/kg

Toegelaten

tot

1
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

35320

007664-41-7

Ammoniak

35440

001214-97-9

Ammoniumbromide

35600

001336-21-6

Ammoniumhydroxide

35840

000506-30-9

Arachidinezuur

35845

007771-44-0

Arachidonzuur

36000

000050-81-7

Ascorbinezuur

36080

000137-66-6

Ascorbylpalmitaat

36160

010605-09-1

Ascorbylstearaat

36640

000123-77-3

Azodicarbonamide

Alleen voor gebruik als blaasmiddel

36840

012007-55-5

Bariumtetraboraat

SML(T) = 1 mg/kg (12) (uitgedrukt als
barium) en SML(T) = 6 mg/kg (23)
(uitgedrukt als boor) onverminderd het
bepaalde in Richtlĳn 98/83/EG

36880

008012-89-3

Bĳenwas

36960

003061-75-4

Beheenamide

37040

000112-85-6

Beheenzuur

37280

001302-78-9

Bentoniet

37360

000100-52-7

Benzaldehyd

37600

000065-85-0

Benzoëzuur

37680

000136-60-7

Butylbenzoaat

37840

000093-89-0

Ethylbenzoaat

38080

000093-58-3

Methylbenzoaat

38160

002315-68-6

Propylbenzoaat

38320

005242-49-9

4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen

Volgens specificatie in bĳlage V

38510

136504-96-6

1,2-Bis(3-aminopropyl)ethyleendiamine, polymeer met N-butyl-2,2,6,6tetramethyl-4-piperidinamine en 2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine

SML = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbeen

SML = 0,05 mg/kg (1)

38810

080693-00-1

Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylfenyl)pentaerytritoldifosfiet

SML = 5 mg/kg (fosfiet en fosfaat
tezamen)

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritoldifosfiet

SML = 5 mg/kg (als de som van de
stof
zelf,
zĳn
oxidatievorm
[bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritolfosfaat]
en het hydrolyseproduct (2,4-dicumylfenol))

38879

135861-56-2

Bis(3,4-dimethylbenzylideen)sorbitol

38950

079072-96-1

Bis(4-ethylbenzylideen)sorbitol

39200

006200-40-4

Bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammoniumchloride

SML = 1,8 mg/kg

39815

182121-12-6

9,9-Bis(methoxymethyl)fluoreen

QMA = 0,05 mg/6 dm2

39890

087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0

Bis(methylbenzylideen)sorbitol

39925

129228-21-3

3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexaan

SML = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

Bis(polyethyleenglycol)hydroxymethylfosfonaat

SML = 0,6 mg/kg

Volgens noot 9 in bĳlage VI
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

40320

010043-35-3

Boorzuur

SML(T) = 6 mg/kg (23)
(uitgedrukt als boor) onverminderd het
bepaalde in Richtlĳn 98/83/EG

40400

010043-11-5

Boornitride

40570

000106-97-8

Butaan

40580

000110-63-4

1,4-Butaandiol

41040

005743-36-2

Calciumbutyraat

41120

010043-52-4

Calciumchloride

41280

001305-62-0

Calciumhydroxide

41520

001305-78-8

Calciumoxide

41600

012004-14-7
037293-22-4

Calciumsulfoaluminaat

41680

000076-22-2

Kamfer

41760

008006-44-8

Candelillawas

41840

000105-60-2

Caprolactam

41960

000124-07-2

Caprylzuur

42160

000124-38-9

Koolstofdioxide

42320

007492-68-4

Kopercarbonaat

42500

—

Koolzuur, zouten

42640

009000-11-7

Carboxymethylcellulose

42720

008015-86-9

Carnaubawas

42800

009000-71-9

Caseïne

42960

064147-40-6

Ricinusolie, gedehydrateerde

43200

—

Ricinusolie, mono- en diglyceriden

43280

009004-34-6

Cellulose

43300

009004-36-8

Celluloseacetaatbutyraat

43360

068442-85-3

Cellulose, geregenereerde

43440

008001-75-0

Ceresine

43515

—

Choline-esterchloride van kokosolievetzuren

44160

000077-92-9

Citroenzuur

44640

000077-93-0

Triethylcitraat

45195

007787-70-4

Koperbromide

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(uitgedrukt als koper)

45200

001335-23-5

Koperjodide

SML(T) = 30 mg/kg (7) (uitgedrukt als
koper) en SML = 1 mg/kg (11) (uitgedrukt als jood)

45280

—

Katoenvezels

45450

068610-51-5

p-Kresol-dicyclopentadieen-isobutyleen, copolymeer

45560

014464-46-1

Cristobaliet

45760

000108-91-8

Cyclohexylamine

45920

009000-16-2

Dammar

45940

000334-48-5

n-Decaanzuur

SML(T) = 0,05 mg/kg (24)

Volgens noot 9 in bĳlage VI

SML(T) = 15 mg/kg (5)

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(uitgedrukt als koper)

QMA = 0,9 mg/6 dm2

SML = 0,05 mg/kg
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

46070

010016-20-3

alfa-Dextrine

46080

007585-39-9

bèta-Dextrine

46375

061790-53-2

Diatomeeënaarde

46380

068855-54-9

Diatomeeënaarde, onder toevoer van watervrĳ natriumcarbonaat gecalcineerd

46480

032647-67-9

Dibenzylideensorbitol

46790

004221-80-1

2,4-Di-tert-butylfenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoaat

46800

067845-93-6

Hexadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoaat

46870

003135-18-0

Dioctadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylfosfonaat

46880

065140-91-2

Monoethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylfosfonaat, calciumzout

SML = 6 mg/kg

47210

026427-07-6

Dibutylthiostannonzuur, polymeer [= Thiobis(butyltinsulfide), polymeer]

Volgens specificatie in bĳlage V

47440

000461-58-5

Dicyaandiamide

47540

027458-90-8

Di-tert-dodecyldisulfide

SML = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

Diethyleenglycol

SML(T) = 30 mg/kg (3)

48460

000075-37-6

1,1-Difluorethaan

48620

000123-31-9

1,4-Dihydroxybenzeen

SML = 0,6 mg/kg

48720

000611-99-4

4,4'-Dihydroxybenzofenon

SML(T) = 6 mg/kg (15)

49485

134701-20-5

2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol

SML = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

Dimethylsulfoxide

51200

000126-58-9

Dipentaerytritol

51700

147315-50-2

2-(4,6-Difenyl-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(hexyloxy)fenol

51760

025265-71-8
000110-98-5

Dipropyleenglycol

52640

016389-88-1

Dolomiet

52645

010436-08-5

cis-11-Icoseenamide

52720

000112-84-5

Erucamide

52730

000112-86-7

Erucazuur

52800

000064-17-5

Ethanol

53270

037205-99-5

Ethylcarboxymethylcellulose

53280

009004-57-3

Ethylcellulose

53360

000110-31-6

N,N'-Ethyleen-bis-oleamide

53440

005518-18-3

N,N'-Ethyleen-bis-palmitamide

53520

000110-30-5

N,N'-Ethyleen-bis-stearamide

53600

000060-00-4

Ethyleendiaminetetraazĳnzuur

53610

054453-03-1

Koperethyleendiaminetetraacetaat

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(uitgedrukt als koper)

53650

000107-21-1

Ethyleenglycol

SML(T) = 30 mg/kg (3)

54005

005136-44-7

Ethyleen-N-palmitamide-N'-stearamide

54260

009004-58-4

Ethylhydroxyethylcellulose

54270

—

Ethylhydroxymethylcellulose

54280

—

Ethylhydroxypropylcellulose

54300

118337-09-0

2,2'-Ethylideenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fluorfosfoniet

54450

—

Vetten en oliën, van eetbare dierlĳke of plantaardige oorsprong

54480

—

Vetten en oliën, gehydrogeneerde, van eetbare dierlĳke of plantaardige
oorsprong

54930

025359-91-5

Formaldehyd-1-naftol, copolymeer [= poly(1-hydroxynaftylmethaan)]

55040

000064-18-6

Mierenzuur

SML = 0,05 mg/kg

SML = 6 mg/kg

SML = 0,05 mg/kg
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

55120

000110-17-8

Fumaarzuur

55190

029204-02-2

Gadoleïnezuur

55440

009000-70-8

Gelatine

55520

—

Glasvezels

55600

—

Micro-glasparels

55680

000110-94-1

Glutaarzuur

55920

000056-81-5

Glycerol

56020

099880-64-5

Glyceroldibehenaat

56360

—

Esters van glycerol met azĳnzuur

56486

—

Esters van glycerol met alifatische verzadigde onvertakte zuren met een even
aantal koolstofatomen (C14-C18) en met alifatische onverzadigde onvertakte
zuren met een even aantal koolstofatomen (C16-C18)

56487

—

Esters van glycerol met boterzuur

56490

—

Esters van glycerol met erucazuur

56495

—

Esters van glycerol met 12-hydroxystearinezuur

56500

—

Esters van glycerol met laurinezuur

56510

—

Esters van glycerol met linolzuur

56520

—

Esters van glycerol met myristinezuur

56540

—

Esters van glycerol met oliezuur

56550

—

Esters van glycerol met palmitinezuur

56565

—

Esters van glycerol met nonaanzuur

56570

—

Esters van glycerol met propionzuur

56580

—

Esters van glycerol met ricinolzuur

56585

—

Esters van glycerol met stearinezuur

56610

030233-64-8

Glycerolmonobehenaat

56720

026402-23-3

Glycerolmonohexanoaat

56800

030899-62-8

Glycerolmonolauraatdiacetaat

56880

026402-26-6

Glycerolmonooctanoaat

57040

—

Glycerolmonooleaat, ester met ascorbinezuur

57120

—

Glycerolmonooleaat, ester met citroenzuur

57200

—

Glycerolmonopalmitaat, ester met ascorbinezuur

57280

—

Glycerolmonopalmitaat, ester met citroenzuur

57600

—

Glycerolmonostearaat, ester met ascorbinezuur

57680

—

Glycerolmonostearaat, ester met citroenzuur

57800

018641-57-1

Glyceroltribehenaat

57920

000620-67-7

Glyceroltriheptanoaat

58300

—

Glycine, zouten

58320

007782-42-5

Grafiet

58400

009000-30-0

Guargom

58480

009000-01-5

Arabische gom

58720

000111-14-8

Heptaanzuur

59360

000142-62-1

Hexaanzuur

59760

019569-21-2

Huntiet

59990

007647-01-0

Zoutzuur

60030

012072-90-1

Hydromagnesiet
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

60080

012304-65-3

Hydrotalciet

60160

000120-47-8

Ethyl-4-hydroxybenzoaat

60180

004191-73-5

Isopropyl-4-hydroxybenzoaat

60200

000099-76-3

Methyl-4-hydroxybenzoaat

60240

000094-13-3

Propyl-4-hydroxybenzoaat

60480

003864-99-1

2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)-5-chloorbenzotriazool

60560

009004-62-0

Hydroxyethylcellulose

60880

009032-42-2

Hydroxyethylmethylcellulose

61120

009005-27-0

Hydroxyethylzetmeel

61390

037353-59-6

Hydroxymethylcellulose

61680

009004-64-2

Hydroxypropylcellulose

61800

009049-76-7

Hydroxypropylzetmeel

61840

000106-14-9

12-Hydroxystearinezuur

62140

006303-21-5

Hypofosforigzuur

62240

001332-37-2

Ĳzeroxide

62450

000078-78-4

Isopentaan

62640

008001-39-6

Japanwas

62720

001332-58-7

Kaolien

62800

—

Kaolien, gecalcineerd

62960

000050-21-5

Melkzuur

63040

000138-22-7

Butyllactaat

63280

000143-07-7

Laurinezuur

63760

008002-43-5

Lecithine

63840

000123-76-2

Levulinezuur

63920

000557-59-5

Lignocerinezuur

64015

000060-33-3

Linolzuur

64150

028290-79-1

Linoleenzuur

64500

—

Lysine, zouten

64640

001309-42-8

Magnesiumhydroxide

64720

001309-48-4

Magnesiumoxide

64800

00110-16-7

Maleïnezuur

65020

006915-15-7

Appelzuur

65040

000141-82-2

Malonzuur

65520

000087-78-5

Mannitol

65920

066822-60-4

N-Methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammoniumchloride,
natriumzout - octadecylmethacrylaat - ethylmethacrylaat - cyclohexylmethacrylaat - N-vinyl-2-pyrrolidon, copolymeren

66200

037206-01-2

Methylcarboxymethylcellulose

66240

009004-67-5

Methylcellulose

66560

004066-02-8

2,2'-Methyleenbis(4-methyl-6-cyclohexylfenol)

SML(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'-Methyleenbis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)fenol)

SML(T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

Methylethylcellulose

SML(T) = 30 mg/kg (19)

SML(T) = 30 mg/kg (4)
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

66695

—

Methylhydroxymethylcellulose

66700

009004-65-3

Methylhydroxypropylcellulose

66755

002682-20-4

2-Methyl-4-isothiazoline-3-on

67120

012001-26-2

Mica

67170

—

Mengsel
van
(80-100 %
m/m)
5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)-2(3H)-benzofuranon en (0-20 % m/m) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)-2(3H)-benzofuranon

SML = 5 mg/kg

67180

—

Mengsel van (50 % m/m) n-decyl-n-octylftalaat, (25 % m/m) di-n-decylftalaat
en (25 % m/m) di-n-octylftalaat

SML = 5 mg/kg (1)

67200

001317-33-5

Molybdeendisulfide

67840

—

Montaanzuren en/of esters daarvan met ethyleenglycol en/of 1,3-butaandiol
en/of glycerol

67850

008002-53-7

Montaanwas

67891

000544-63-8

Myristinezuur

68040

003333-62-8

3-Fenyl-7-[2H-nafto[1,2-d]triazool-2-yl]cumarine

68125

037244-96-5

Nefelien-syeniet

68145

080410-33-9

2,2',2"-Nitrilo[triethyltris(3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfiet]

68960

000301-02-0

Oleamide

69040

000112-80-1

Oliezuur

69760

000143-28-2

Oleylalcohol

70000

070331-94-1

2,2'-Oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]

70240

012198-93-5

Ozokeriet

70400

000057-10-3

Palmitinezuur

71020

000373-49-9

Palmitoleïnezuur

71440

009000-69-5

Pectine

71600

000115-77-5

Pentaerytritol

71635

025151-96-6

Pentaerytritoldioleaat

SML = 0,05 mg/kg. Niet gebruiken
voor polymeren die met levensmiddelen
in aanraking komen en waarvoor simulant D in Richtlĳn 85/572/EEG is vastgesteld

71670

178671-58-4

Pentaerytritol-tetrakis(2-cyaan-3,3-difenylacrylaat)

SML = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

Pentaerytritol-tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]

71720

000109-66-0

Pentaan

72640

007664-38-2

Fosforzuur

73160

—

Mono- en di-n-alkyl(C16 en C18)esters van fosforzuur

SML = 0,05 mg/kg

73720

000115-96-8

Trichloorethylfosfaat

SML = NA (DG = 0,02 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)

74010

145650-60-8

Bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylfenyl)ethylfosfiet

SML = 5 mg/kg (fosfiet en fosfaat
tezamen)

74240

031570-04-4

Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfiet

74480

000088-99-3

o-Ftaalzuur

SML = NA (DG = 0,02 mg/kg, analysetolerantie inbegrepen)

SML = 5 mg/kg (fosfiet en fosfaat
tezamen)
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

76320

000085-44-9

Ftaalzuuranhydride

76721

009016-00-6
063148-62-9

Polydimethylsiloxaan (molecuulgewicht > 6800)

Volgens specificatie in bĳlage V

76730

—

Polydimethylsiloxaan, gamma-gehydroxypropyleerde

SML = 6 mg/kg

76865

—

Polyesters van 1,2-propaandiol en/of 1,3- en/of 1,4-butaandiol en/of polypropyleenglycol met adipinezuur, waarbĳ de reactie wordt beëindigd door
azĳnzuur, vetzuren C10-C18 of n-octanol en/of n-decanol

SML = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

Polyethyleenglycol

77600

061788-85-0

Ester van polyethyleenglycol met gehydrogeneerde ricinusolie

77702

—

Esters van polyethyleenglycol met alifatische monocarbonzuren (C6-C22) en
hun ammonium- en natriumsulfaten

77895

068439-49-6

Polyethyleenglycol (EO = 2-6)-monoalkyl(C16-C18)ether

79040

009005-64-5

Polyethyleenglycolsorbitaanmonolauraat

79120

009005-65-6

Polyethyleenglycolsorbitaanmonooleaat

79200

009005-66-7

Polyethyleenglycolsorbitaanmonopalmitaat

79280

009005-67-8

Polyethyleenglycolsorbitaanmonostearaat

79360

009005-70-3

Polyethyleenglycolsorbitaantrioleaat

79440

009005-71-4

Polyethyleenglycolsorbitaantristearaat

80240

029894-35-7

Polyglycerolricinoleaat

80640

—

Polyoxyalkyl(C2-C4)-dimethylpolysiloxaan

80720

008017-16-1

Polyfosforzuren

80800

025322-69-4

Polypropyleenglycol

81220

192268-64-7

Poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-n-butylamino]-1,3,5triazine-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]-1,6-hexaandiyl
[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N''(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-N"-[6-(2,2,6,6-tetramethyl-4piperidinylamino)hexyl][1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]omega-N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

81515

087189-25-1

Poly(zinkglycerolaat)

81520

007758-02-3

Kaliumbromide

81600

001310-58-3

Kaliumhydroxide

81760

—

Poeders, schilfers en vezels van brons, koper, messing, roestvast staal en tin
en legeringen van koper, tin en ĳzer

81840

000057-55-6

1,2-Propaandiol

81882

000067-63-0

2-Propanol

82000

000079-09-4

Propionzuur

82080

009005-37-2

1,2-Propyleenglycolalginaat

82240

022788-19-8

1,2-Propyleenglycoldilauraat

82400

000105-62-4

1,2-Propyleenglycoldioleaat

82560

033587-20-1

1,2-Propyleenglycoldipalmitaat

82720

006182-11-2

1,2-Propyleenglycoldistearaat

82800

027194-74-7

1,2-Propyleenglycolmonolauraat

SML = 0,05 mg/kg

SML = 5 mg/kg

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(uitgedrukt als koper);
SML = 48 mg/kg (uitgedrukt als ĳzer)
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

82960

001330-80-9

1,2-Propyleenglycolmonooleaat

83120

029013-28-3

1,2-Propyleenglycolmonopalmitaat

83300

001323-39-3

1,2-Propyleenglycolmonostearaat

83320

—

Propylhydroxyethylcellulose

83325

—

Propylhydroxymethylcellulose

83330

—

Propylhydroxypropylcellulose

83440

002466-09-3

Pyrofosforzuur

83455

013445-56-2

Pyrofosforigzuur

83460

012269-78-2

Pyrofylliet

83470

014808-60-7

Kwarts

83599

068442-12-6

Reactieproducten van 2-mercaptoethyloleaat met dichloordimethyltin,
natriumsulfide en trichloormethyltin

83610

073138-82-6

Harszuren

83840

008050-09-7

Colofonium

84000

008050-31-5

Colofonium, ester met glycerol

84080

008050-26-8

Colofonium, ester met pentaerytritol

84210

065997-06-0

Colofonium, gehydrogeneerd

84240

065997-13-9

Colofonium, gehydrogeneerd, ester met glycerol

84320

008050-15-5

Colofonium, gehydrogeneerd, ester met methanol

84400

064365-17-9

Colofonium, gehydrogeneerd, ester met pentaerytritol

84560

009006-04-6

Rubber, natuurlĳke

84640

000069-72-7

Salicylzuur

85360

000109-43-3

Dibutylsebacaat

85600

—

Silicaten, natuurlĳke

85610

—

Silicaten, natuurlĳke, gesilyleerd (met uitzondering van asbest)

85680

001343-98-2

Kiezelzuur

85840

053320-86-8

Lithiummagnesiumnatriumsilicaat

86000

—

Kiezelzuur, gesilyleerd

86160

000409-21-2

Siliciumcarbide

86240

007631-86-9

Siliciumdioxide

86285

—

Siliciumdioxide, gesilyleerd

86560

007647-15-6

Natriumbromide

86720

001310-73-2

Natriumhydroxide

87040

001330-43-4

Natriumtetraboraat

87200

000110-44-1

Sorbinezuur

87280

029116-98-1

Sorbitaandioleaat

SML(T) = 0,18 mg/kg (16)
(uitgedrukt als tin)

SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(uitgedrukt als lithium)

SML(T) = 6 mg/kg (23)
(uitgedrukt als boor) onverminderd het
bepaalde in Richtlĳn 98/83/EG
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

87520

062568-11-0

Sorbitaanmonobehenaat

87600

001338-39-2

Sorbitaanmonolauraat

87680

001338-43-8

Sorbitaanmonooleaat

87760

026266-57-9

Sorbitaanmonopalmitaat

87840

001338-41-6

Sorbitaanmonostearaat

87920

061752-68-9

Sorbitaantetrastearaat

88080

026266-58-0

Sorbitaantrioleaat

88160

054140-20-4

Sorbitaantripalmitaat

88240

026658-19-5

Sorbitaantristearaat

88320

000050-70-4

Sorbitol

88600

026836-47-5

Sorbitolmonostearaat

88640

008013-07-8

Sojaolie, geëpoxideerd

88800

009005-25-8

Zetmeel, voedings-

88880

068412-29-3

Zetmeel, gehydrolyseerd

88960

000124-26-5

Stearamide

89040

000057-11-4

Stearinezuur

89200

007617-31-4

Koperstearaat

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(uitgedrukt als koper)

89440

—

Esters van stearinezuur met ethyleenglycol

SML(T) = 30 mg/kg (3)

90720

058446-52-9

Stearoylbenzoylmethaan

90800

005793-94-2

Calciumstearoyl-2-lactylaat

90960

000110-15-6

Barnsteenzuur

91200

000126-13-6

Sucroseacetaatisobutyraat

91360

000126-14-7

Sucroseoctaacetaat

91840

007704-34-9

Zwavel

91920

007664-93-9

Zwavelzuur

92030

010124-44-4

Kopersulfaat

92080

014807-96-6

Talk

92150

001401-55-4

Looizuur

92160

000087-69-4

Wĳnsteenzuur

Volgens specificatie in bĳlage V

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(uitgedrukt als koper)

Volgens JECFA-specificatie
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

92195

—

Taurine, zouten

92205

057569-40-1

Diester van tereftaalzuur met 2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)

92350

000112-60-7

Tetraethyleenglycol

92640

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethyleendiamine

92700

078301-43-6

2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro
[5.1.11.2]henicosaan-21-on, polymeer

SML = 5 mg/kg

92930

120218-34-0

Thiodiethanolbis(5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine3-carboxylaat)

SML = 6 mg/kg

93440

013463-67-7

Titaandioxide

93520

000059-02-9
010191-41-0

alfa-Tocoferol

93680

009000-65-1

Tragacanthgom

93720

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine

94320

000112-27-6

Triethyleenglycol

94960

000077-99-6

1,1,1-Trimethylolpropaan

95200

001709-70-2

1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzeen

95270

161717-32-4

2,4,6-tris(tert-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propaandiolfosfiet

SML = 2 mg/kg (fosfiet, fosfaat en het
hydrolyseproduct (= TTBP) tezamen)

95725

110638-71-6

Vermiculiet, reactieproduct met lithiumcitraat

SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(uitgedrukt als lithium)

95855

007732-18-5

Water

Volgens Richtlĳn 98/83/EG

95859

—

Wassen, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd

Volgens specificatie in bĳlage V

95883

—

Paraffineolie (witte minerale olie), verkregen uit fracties van aardolie

Volgens specificatie in bĳlage V

95905

013983-17-0

Wollastoniet

95920

—

Houtmeel en -vezels, onbehandeld

95935

011138-66-2

Xanthaangom

96190

020427-58-1

Zinkhydroxide

96240

001314-13-2

Zinkoxide

96320

001314-98-3

Zinksulfide

SML = 30 mg/kg
SML = 6 mg/kg
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Deel B
Onvolledige lĳst van additieven als bedoeld in artikel 4, tweede alinea

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

30180

002180-18-9

Mangaanacetaat

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt
als
mangaan)

31520

061167-58-6

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat

SML = 6 mg/kg

31920

000103-23-1

Bis(2-ethylhexyl)adipaat

SML = 18 mg/kg (1)

34230

—

Alkyl(C8-C22)sulfonzuur

SML = 6 mg/kg

35760

001309-64-4

Antimoontrioxide

SML = 0,02 mg/kg
(uitgedrukt als antimoon, analysetolerantie inbegrepen)

36720

017194-00-2

Bariumhydroxide

SML(T) = 1 mg/kg (12)
(uitgedrukt als barium)

36800

010022-31-8

Bariumnitraat

SML(T) = 1 mg/kg (12)
(uitgedrukt als barium)

38240

000119-61-9

Benzofenon

SML = 0,6 mg/kg

38560

007128-64-5

2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiofeen

SML = 0,6 mg/kg

38700

063397-60-4

Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetaat)

SML = 18 mg/kg

38800

032687-78-8

N,N'-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl]hydrazide

SML = 15 mg/kg

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaerytritoldifosfiet

SML = 0,6 mg/kg

39060

035958-30-6

1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)ethaan

SML = 5 mg/kg

39090

—

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine

SML(T) = 1,2 mg/kg (13)

39120

—

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminehydrochloride

SML(T) = 1,2 mg/kg (13)
uitgedrukt als tertiair amine
(uitgedrukt zonder HCl)

40000

000991-84-4

2,4-Bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

SML = 30 mg/kg

40020

110553-27-0

2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylfenol

SML = 6 mg/kg

40160

061269-61-2

N,N'-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexamethyleendiamine - 1,2-dibroomethaan, copolymeer

SML = 2,4 mg/kg

40800

013003-12-8

4,4'-Butylideenbis(6-tert-butyl-3-methylfenyl-ditridecylfosfiet)

SML = 6 mg/kg

40980

019664-95-0

Mangaanbutyraat

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt als mangaan)

42000

063438-80-2

(2-Carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctylmercaptoacetaat)

SML = 30 mg/kg

42400

010377-37-4

Lithiumcarbonaat

SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(uitgedrukt als lithium)

42480

000584-09-8

Rubidiumcarbonaat

SML = 12 mg/kg

43600

004080-31-3

1-(3-Chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

SML = 0,3 mg/kg

43680

000075-45-6

Chloordifluormethaan

SML = 6 mg/kg.
Volgens specificatie in bĳlage V

44960

011104-61-3

Kobaltoxide

SML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(uitgedrukt als kobalt)

45440

—

Kresolen, gebutyleerd, gestyreniseerd

SML = 12 mg/kg

45650

006197-30-4

2-Ethylhexyl-2-cyaan-3,3-difenylacrylaat

SML = 0,05 mg/kg

46720

004130-42-1

2,6-Di-tert-butyl-4-ethylfenol

QMA = 4,8 mg/6 dm2

47600

084030-61-5

Di-n-dodecyltin-bis(isooctylmercaptoacetaat)

SML = 12 mg/kg

48640

000131-56-6

2,4-Dihydroxybenzofenon

SML(T) = 6 mg/kg (15)

15.8.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 220/49

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

48800

000097-23-4

2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichloordifenylmethaan

SML = 12 mg/kg

48880

000131-53-3

2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzofenon

SML(T) = 6 mg/kg (15)

49600

026636-01-1

Dimethyltin-bis(isooctylmercaptoacetaat)

SML(T) = 0,18 mg/kg (16)
(uitgedrukt als tin)

49840

002500-88-1

Dioctadecyldisulfide

SML = 3 mg/kg

50160

—

Di-n-octyltin-bis[n-alkyl(C10-C16)mercaptoacetaat]

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50240

010039-33-5

Di-n-octyltin-bis(2-ethylhexylmaleaat)

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50320

015571-58-1

Di-n-octyltin-bis(2-ethylhexylmercaptoacetaat)

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50360

—

Di-n-octyltin-bis(ethylmaleaat)

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50400

033568-99-9

Di-n-octyltin-bis(isooctylmaleaat)

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50480

026401-97-8

Di-n-octyltin-bis(isooctylmercaptoacetaat)

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50560

—

Di-n-octyltin-1,4-butaandiol-bis(mercaptoacetaat)

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50640

003648-18-8

Di-n-octyltindilauraat

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50720

015571-60-5

Di-n-octyltindilauraat

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50800

—

Di-n-octyltindimaleaat, veresterd

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50880

—

Di-n-octyltindimaleaat, polymeren (n = 2-4)

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

50960

069226-44-4

Di-n-octyltin-ethyleenglycol-bis(mercaptoacetaat)

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

51040

015535-79-2

Di-n-octyltinmercaptoacetaat

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

51120

—

Di-n-octyltin-thiobenzoaat-2-ethylhexylmercaptoacetaat

SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(uitgedrukt als tin)

51570

000127-63-9

Difenylsulfon

SML(T) = 3 mg/kg (25)

51680

000102-08-9

N,N'-Difenylthioureum

SML = 3 mg/kg

52000

027176-87-0

Dodecylbenzeensulfonzuur

SML = 30 mg/kg

52320

052047-59-3

2-(4-Dodecylfenyl)indool

SML = 0,06 mg/kg

52880

023676-09-7

Ethyl-4-ethoxybenzoaat

SML = 3,6 mg/kg

53200

023949-66-8

2-Ethoxy-2'-ethyloxanilide

SML = 30 mg/kg

58960

000057-09-0

Hexadecyltrimethylammoniumbromide

SML = 6 mg/kg

59120

023128-74-7

1,6-Hexamethyleen-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionamide]

SML = 45 mg/kg

59200

035074-77-2

1,6-Hexamethyleen-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]

SML = 6 mg/kg

60320

070321-86-7

2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl]benzotriazool

SML = 1,5 mg/kg

60400

003896-11-5

2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-methylfenyl)-5-chloorbenzotriazool

SML(T) = 30 mg/kg (19)

60800

065447-77-0

1-(2-Hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-dimethylsuccinaat, copolymeer

SML = 30 mg/kg

61280

003293-97-8

2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenon

SML(T) = 6 mg/kg (15)

61360

000131-57-7

2-Hydroxy-4-methoxybenzofenon

SML(T) = 6 mg/kg (15)
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

61440

002440-22-4

2-(2-Hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazool

SML(T) = 30 mg/kg (19)

61600

001843-05-6

2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzofenon

SML(T) = 6 mg/kg (15)

63200

051877-53-3

Mangaanlactaat

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt als mangaan)

64320

010377-51-2

Lithiumjodide

SML(T) = 1 mg/kg (11)
(uitgedrukt als jood)
SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(uitgedrukt als lithium)

en

65120

007773-01-5

Mangaanchloride

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt als mangaan)

65200

012626-88-9

Mangaanhydroxide

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt als mangaan)

65280

010043-84-2

Mangaanhypofosfiet

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt als mangaan)

65360

011129-60-5

Mangaanoxide

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt als mangaan)

65440

—

Mangaanpyrofosfiet

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt als mangaan)

66360

085209-91-2

2,2'-Methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)natriumfosfaat

SML = 5 mg/kg

66400

000088-24-4

2,2'-Methyleenbis(4-ethyl-6-tert-butylfenol)

SML(T) = 1,5 mg/kg (20)

66480

000119-47-1

2,2'-Methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)

SML(T) = 1,5 mg/kg (20)

67360

067649-65-4

Mono-n-dodecyltin-tris(isooctylmercaptoacetaat)

SML = 24 mg/kg

67520

054849-38-6

Monomethyltin-tris(isooctylmercaptoacetaat)

SML(T) = 0,18 mg/kg (16)
(uitgedrukt als tin)

67600

—

Mono-n-octyltin-tris[alkyl(C10-C16)mercaptoacetaat]

SML(T) = 1,2 mg/kg (18)
(uitgedrukt als tin)

67680

027107-89-7

Mono-n-octyltin-tris(2-ethylhexylmercaptoacetaat)

SML(T) = 1,2 mg/kg (18)
(uitgedrukt als tin)

67760

026401-86-5

Mono-n-octyltin-tris(isooctylmercaptoacetaat)

SML(T) = 1,2 mg/kg (18)
(uitgedrukt als tin)

68078

027253-31-2

Kobaltneodecanoaat

SML(T) = 0,05 mg/kg (uitgedrukt als neodecaanzuur) en
SML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(uitgedrukt als kobalt). Niet
gebruiken voor polymeren die
met levensmiddelen in aanraking komen en waarvoor simulant D in Richtlĳn 85/572/EEG
is vastgesteld

68320

002082-79-3

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat

SML = 6 mg/kg

68400

010094-45-8

Octadecylerucamide

SML = 5 mg/kg

68860

004724-48-5

n-Octylfosfonzuur

SML = 0,05 mg/kg

69840

016260-09-6

Oleylpalmitamide

SML = 5 mg/kg

72160

000948-65-2

2-Fenylindool

SML = 15 mg/kg

72800

001241-94-7

Difenyl-2-ethylhexylfosfaat

SML = 2,4 mg/kg

73040

013763-32-1

Lithiumfosfaat

SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(uitgedrukt als lithium)

73120

010124-54-6

Mangaanfosfaat

SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(uitgedrukt als mangaan)
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

74400

—

Tris(nonyl- en/of dinonylfenyl)fosfiet

SML = 30 mg/kg

77440

—

Polyethyleenglycoldiricinoleaat

SML = 42 mg/kg

77520

061791-12-6

Ester van polyethyleenglycol met ricinusolie

SML = 42 mg/kg

78320

009004-97-1

Polyethyleenglycolmonoricinoleaat

SML = 42 mg/kg

81200

071878-19-8

Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl][2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]hexamethyleen[(2,2,6,6-tetramethyl4-piperidyl)imino]

SML = 3 mg/kg

81680

007681-11-0

Kaliumjodide

SML(T) = 1 mg/kg (11)
(uitgedrukt als jood)

82020

019019-51-3

Kobaltpropionaat

SML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(uitgedrukt als kobalt)

83595

119345-01-6

Reactieproduct van di-tert-butylfosfoniet met bifenyl, verkregen door
condensatie van 2,4-di-tert-butylfenol met Friedel-Craftsreactieproduct van
fosfortrichloride en bifenyl

SML = 18 mg/kg.
Volgens
specificatie in bĳlage V

83700

000141-22-0

Ricinolzuur

SML = 42 mg/kg

84800

000087-18-3

4-tert-Butylfenylsalicylaat

SML = 12 mg/kg

84880

000119-36-8

Methylsalicylaat

SML = 30 mg/kg

85760

012068-40-5

Lithiumaluminiumsilicaat (2:1:1)

SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(uitgedrukt als lithium)

85920

012627-14-4

Lithiumsilicaat

SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(uitgedrukt als lithium)

86800

007681-82-5

Natriumjodide

SML(T) = 1 mg/kg (11)
(uitgedrukt als jood)

86880

—

Natriummonoalkyldialkylfenoxybenzeendisulfonaat

SML = 9 mg/kg

89170

013586-84-0

Kobaltstearaat

SML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(uitgedrukt als kobalt)

92000

007727-43-7

Bariumsulfaat

SML(T) = 1 mg/kg (12)
(uitgedrukt als barium)

92320

—

Tetradecyl-polyethyleenoxide(3-8)ether van glycolzuur

SML = 15 mg/kg

92560

038613-77-3

Tetrakis(2,4-di-tert-butylfenyl)-4,4'-bifenylyleendifosfoniet

SML = 18 mg/kg

92800

000096-69-5

4,4'-Thio-bis(6-tert-butyl-3-methylfenol)

SML = 0,48 mg/kg

92880

041484-35-9

Thiodiethanol-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]

SML = 2,4 mg/kg

93120

000123-28-4

Didodecylthiodipropionaat

SML(T) = 5 mg/kg (21)

93280

000693-36-7

Dioctadecylthiodipropionaat

SML(T) = 5 mg/kg (21)

94560

000122-20-3

Triisopropanolamine

SML = 5 mg/kg

95000

028931-67-1

Trimethylolpropaantrimethacrylaat-methylmethacrylaat, copolymeer

95280

040601-76-1

1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine2,4,6(1H,3H,5H)-trion

SML = 6 mg/kg

95360

027676-62-6

1,3,5Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

SML = 5 mg/kg

95600

001843-03-4

1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylfenyl)butaan

SML = 5 mg/kg
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BĲLAGE IV
DOOR MIDDEL VAN BACTERIËLE FERMENTATIE VERKREGEN PRODUCTEN
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

18888

080181-31-3

3-Hydroxyboterzuur en 3-hydroxyvaleriaanzuur, copolymeer

SML = 0,05 mg/kg voor crotonzuur
(als verontreiniging) en volgens specificatie in bĳlage V
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BĲLAGE V
SPECIFICATIES
Deel A: Algemene specificaties
Het materiaal of voorwerp dat wordt vervaardigd met gebruikmaking van aromatische isocyanaten of van door middel
van diazokoppeling bereide kleurstoffen, mag geen primaire aromatische aminen (uitgedrukt als aniline) afgeven in een
detecteerbare hoeveelheid (DG = 0,02 mg/kg levensmiddel of simulant, analysetolerantie inbegrepen). Deze beperking
geldt echter niet voor de migratiewaarde van de primaire aromatische aminen die in deze richtlĳn zĳn opgenomen.
Deel B: Andere specificaties

Ref.-nr.

16690

ANDERE SPECIFICATIES

Divinylbenzeen
Mag maximaal 40 % ethylvinylbenzeen bevatten.

18888

3-Hydroxyboterzuur en 3-hydroxyvaleriaanzuur, copolymeer
Definitie

Deze copolymeren worden geproduceerd door gereguleerde fermentatie van Alcaligenes eutrophus
met mengsels van glucose en propionzuur als koolstofbron. Het gebruikte organisme is niet
genetisch gemodificeerd en is afkomstig van één natuurlĳk organisme, Alcaligenes eutrophus stam
H16 NCIMB 10442. De moedercultuur van het organisme wordt als gevriesdroogde ampullen
bewaard. Uit de moedercultuur wordt een dochter/werkcultuur bereid die in vloeibare stikstof
wordt bewaard en voor de bereiding van inocula voor het fermentatievat wordt gebruikt. Monsters
uit het fermentatievat worden dagelĳks op een aantal verschillende agars bĳ verschillende temperaturen zowel microscopisch als op eventuele veranderingen in de morfologie van de kolonies
onderzocht. De copolymeren worden na verhitting uit de bacteriën geïsoleerd door gereguleerde
ontleding van de overige celbestanddelen, wassen en drogen. Deze copolymeren worden normaal
gesproken aangeboden als geformuleerde in een smelt gevormde korrels die additieven bevatten
zoals kiemvormers, weekmakers, vulstoffen, stabilisatoren en pigmenten die alle voldoen aan de
algemene en bĳzondere specificaties.

Chemische naam

Poly(3-D-hydroxybutyraat-co-3-D-hydroxyvaleraat)

CAS-nummer

080181-31-3

Structuurformule

waarbĳ n/(m + n) > groter dan 0 en kleiner dan of gelĳk aan 0,25 is
Gemiddeld molecuulgewicht

Niet lager dan 150 000 D (bepaald door middel van gelpermeatiechromatografie)

Gehalte

Niet minder dan 98 % poly(3-D-hydroxybutyraat-co-3-D-hydroxyvaleraat), na hydrolyse bepaald
als een mengsel van 3-D-hydroxyboterzuur en 3-D-hydroxyvaleriaanzuur.

Beschrĳving

Wordt geïsoleerd als een wit tot gebroken wit poeder.

Kenmerken
Identificatietests:
Oplosbaarheid

Oplosbaar in gechloreerde koolwaterstoffen zoals chloroform of dichloormethaan maar vrĳwel
onoplosbaar in ethanol, alifatische alkanen en water.

Migratie

De migratie van crotonzuur mag niet meer dan 0,05 mg/kg levensmiddel bedragen.

Zuiverheid

Vóór de granulering van de grondstof mag het copolymeerpoeder bevatten:

— stikstof

ten hoogste 2 500 mg/kg kunststof

— zink

ten hoogste 100 mg/kg kunststof

— koper

ten hoogste 5 mg/kg kunststof
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Ref.-nr.

23547

15.8.2002

ANDERE SPECIFICATIES

— lood

ten hoogste 2 mg/kg kunststof

— arseen

ten hoogste 1 mg/kg kunststof

— chroom

ten hoogste 1 mg/kg kunststof

Polydimethylsiloxaan (molecuulgewicht > 6 800)
Viscositeit bĳ 25° C ten minste 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes)

25385

Triallylamine
40 mg/kg hydrogel bĳ een verhouding van 1 kg levensmiddel op ten hoogste 1,5 g hydrogel. Alleen voor toepassing in hydrogels
die niet bestemd zĳn om direct met levensmiddelen in aanraking te komen.

38320

4-(2-Benzoxazolyl)-4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen
Ten hoogste 0,05 gewichtsprocent (hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering)

43680

Chloordifluormethaan
Gehalte aan chloorfluormethaan minder dan 1 mg/kg van de stof

47210

Dibutylthiostannonzuurpolymeer
Basiseenheid = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

76721

Polydimethylsiloxaan (molecuulgewicht > 6 800)
Viscositeit bĳ 25° C ten minste 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes)

83595

Reactieproduct van di-tert-butylfosfoniet met bifenyl, verkregen door condensatie van 2,4-di-tert-butylfenol met Friedel-Craftsreactieproduct van fosfortrichloride en bifenyl
Samenstelling
—
—
—
—
—
—

4,4-Bifenyleen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr. 38613-77-3) (36-46 % m/m)10 (*),
4,3-Bifenyleen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr. 118421-00-4) (17-23 % m/m)10 (*)),
3,3-Bifenyleen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr. 118421-01-5) (1-5 % m/m)10 (*)),
4-Bifenyleen-0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet (CAS-nr. 91362-37-7) (11-19 % m/m)10 (*)),
Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfiet (CAS-nr. 31570-04-4) (9-18 % m/m)10, (*)),
4,4-Bifenyleen-0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonaat-0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet (CAS-nr. 112949-97-0)
m/m)10 (*)).)

Andere specificaties
— Fosforgehalte min. 5,4 %-max. 5,9 %
— Zuurgetal max. 10 mg KOH per gram
— Smelttraject 85-110 °C
88640

Sojaolie, geëpoxideerd
Oxiraangehalte < 8 %, joodgetal < 6

95859

Wassen, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd
Dit product dient te voldoen aan de volgende specificaties:
— gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen van minder dan 25: ten hoogste 5 % (m/m);
— viscositeit bĳ 100° C ten minste 11 × 10–6 m2/s (= 11 centistokes);
— gemiddeld molecuulgewicht ten minste 500 D.

95883

Paraffineolie (witte minerale olie), verkregen uit fractiles van aardolie
Dit product dient te voldoen aan de volgende specificaties:
— gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen van minder dan 25: ten hoogste 5 % (m/m);
— viscositeit bĳ 100° C ten minste 8,5 × 10–6 m2/s (= 8,5 centistokes)
— gemiddeld molecuulgewicht ten minste 480 D.

(*) Hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering.

(<5 %
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BIJLAGE VI
NOTEN BETREFFENDE DE KOLOM „BEPERKINGEN EN/OF SPECIFICATIES”
(1) Opgelet: de kans bestaat dat bij gebruik van simulanten voor vette levensmiddelen de SML wordt overschreden.
(2) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 10060 en 23920
genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(3) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 15760, 16990,
47680, 53650 en 89440 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(4) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 19540, 19960 en
64800 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(5) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 14200, 14230 en
41840 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(6) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 66560 en 66580
genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(7) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 30080, 42320,
45195, 45200, 53610, 81760, 89200 en 92030 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(8) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 42400, 64320,
73040, 85760, 85840, 85920 en 95725 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(9) Opgelet: de kans bestaat dat de migratie van de stof de organoleptische eigenschappen van het levensmiddel dat
ermee in aanraking komt, ongunstig beïnvloedt en dat het eindproduct daardoor niet meer aan het bepaalde in
artikel 2, tweede streepje, van Richtlijn 89/109/EEG voldoet.
(10) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 30180, 40980,
63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 en 73120 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(11) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 45200, 64320,
81680 en 86800 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(12) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 36720, 36800,
36840 en 92000 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(13) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 39090 en 39120
genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(14) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 44960, 68078,
82020 en 89170 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(15) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 15970, 48640,
48720, 48880, 61280, 61360 en 61600 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(16) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 49600, 67520 en
83599 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(17) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 50160, 50240,
50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 en 51120 genoemde stoffen
de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(18) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 67600, 67680 en
67760 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(19) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 60400, 60480 en
61440 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(20) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 66400 en 66480
genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(21) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 93120 en 93280
genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(22) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 17260 en 18670
genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(23) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 13620, 36840,
40320 en 87040 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(24) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 13720 en 40580
genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
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(25) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de Ref.-nummers 16650 en 51570
genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(26) In dit specifieke geval betekent QM(T) dat de som van de restgehalten van de onder de Ref.-nummers 14950,
15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 en 25270 genoemde
stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
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BĲLAGE VII
Deel A
INGETROKKEN RICHTLĲN EN WĲZIGINGEN DAARVAN
(als bedoeld in artikel 10, lid 1)
Richtlĳn 90/128/EEG van de Commissie (PB L 349 van 13.12.1990, blz. 26)
Richtlĳn 92/39/EEG van de Commissie (PB L 168 van 23.6.1992, blz. 21)
Richtlĳn 93/9/EEG van de Commissie (PB L 90 van 14.4.1993, blz. 26)
Richtlĳn 95/3/EG van de Commissie (PB L 41 van 23.2.1995, blz. 44)
Richtlĳn 96/11/EG van de Commissie (PB L 61 van 12.3.1996, blz. 26)
Richtlĳn 1999/91/EG van de Commissie (PB L 310 van 4.12.1999, blz. 41)
Richtlĳn 2001/62/EG van de Commissie (PB L 221 van 17.8.2001, blz. 19)
Richtlĳn 2002/17/EG van de Commissie (PB L 58 van 28.2.2002, blz. 19)
Deel B
TERMĲNEN VOOR DE OMZETTING IN NATIONAAL RECHT
(als bedoeld in artikel 10, lid 1)
Termĳnen
Richtlĳn
Voor omzetting

Voor het toestaan van de
handel in producten die aan
de richtlĳn voldoen

Voor het verbieden van de
handel in producten die niet
aan de richtlĳn voldoen

90/128/EEG (PB L 349 van 13.12.1990,
blz. 26)

31 december 1990

1 januari 1991

1 januari 1993

92/39/EEG (PB L 168 van 23.6.1992,
blz. 21)

31 december 1992

31 maart 1994

1 april 1995

93/9/EEG (PB L 90 van 14.4.1993, blz.
26)

1 april 1994

1 april 1994

1 april 1996

95/3/EG (PB L 41 van 23.2.1995, blz.
44)

1 april 1996

1 april 1996

1 april 1998

96/11/EG (PB L 61 van 12.3.1996, blz.
26)

1 januari 1997

1 januari 1997

1 januari 1999

1999/91/EG (PB L 310 van 4.12.1999,
blz. 41)

31 december 2000

1 januari 2002

1 januari 2003

2001/62/EG (PB L 221 van 17.8.2001,
blz. 18)

30 november 2002

1 december 2002

1 december 2002

2002/17/EG (PB L 58 van 28.2.2002,
blz. 19)

28 februari 2003

1 maart 2003

1 maart 2004
1 maart 2003 voor
materialen en voorwerpen die divinylbenzeen bevatten
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BĲLAGE VIII
CONCORDANTIETABEL
Richtlĳn 90/128/EEG

Deze richtlĳn

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3 bis

Artikel 4

Artikel 3 ter

Artikel 5

Artikel 3 quater

Artikel 6

Artikel 4

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

-

Artikel 10

-

Artikel 11

-

Artikel 12

BĲLAGE I

BĲLAGE I

BĲLAGE II

BĲLAGE II

BĲLAGE III

BĲLAGE III

BĲLAGE IV

BĲLAGE IV

BĲLAGE V

BĲLAGE V

BĲLAGE VI

BĲLAGE VI

-

BĲLAGE VII

-

BĲLAGE VIII

15.8.2002

15.8.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 220/59

II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 augustus 2002
betreffende een regeling voor de toewijzing van quota inzake chloorfluorkoolwaterstoffen aan
producenten en importeurs voor de jaren 2003 tot en met 2009 overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3029)
(Slechts de tekst in de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de
Spaanse en de Zweedse taal is authentiek)

(2002/654/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

van schuim, dient te worden voorzien in een nieuwe
toewijzingsregeling voor de individuele quota.
(5)

Voor 2003 moet dat toewijzingssysteem voor de laatste
keer rekening houden met recente gemiddelde marktaandelen met betrekking tot het gebruik van HCFK’s voor de
vervaardiging van schuim en voor de perioden van
twaalf maanden daarna moet het uitsluitend worden
gebaseerd op de gemiddelde marktaandelen met betrekking tot het gebruik van HCFK’s voor andere toepassingen dan de vervaardiging van schuim.

(6)

Terwijl het wenselijk is de voor importeurs beschikbare
quota te beperken tot hun respectieve in percentage
uitgedrukte aandeel in 1999, dient te worden voorzien
in een billijke toewijzingsregeling voor importquota die
in een gegeven jaar niet zijn geclaimd en toegewezen.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde comité,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees
Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2039/2000 (2), en met name op artikel 4, lid 3, onder
ii),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Communautaire maatregelen, zoals met name vervat in
Verordening (EG) nr. 3093/94 van de Raad van 15
december 1994 betreffende de ozonlaagafbrekende
stoffen (3), die werd vervangen door Verordening (EG) nr.
2037/2000, hebben in de loop van de jaren geleid tot
vermindering van het totale verbruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s).

(2)

In verband met die vermindering werden voor de afzonderlijke producenten en importeurs quota vastgesteld die
op vroegere marktaandelen waren gebaseerd en werden
berekend naar het vermogen van deze stoffen om de
ozonlaag af te breken.

(3)

Sinds 1997 is de markt voor die stoffen, wat de verschillende toepassingen betreft, stabiel. Bijna twee derde van
de markt heeft betrekking op het gebruik van HCFK’s
voor de vervaardiging van schuim.

(4)

1

Teneinde te voorkomen dat bepaalde producenten
worden benadeeld, hetgeen zich zou voordoen indien
het op vroegere marktaandelen gebaseerde toewijzingssysteem zou worden gehandhaafd na het verbod, vanaf
2003, van het gebruik van HCFK’s voor de vervaardiging

( ) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1.
(2) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 26.
(3) PB L 333 van 22.12.1994, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van deze beschikking gelden de onderstaande definities:
a) onder „marktaandeel voor koelmiddelen” wordt verstaan het
gemiddelde marktaandeel van een producent in de verkoop
als koelmiddel in de jaren 1997, 1998 en 1999 als percentage van de totale markt voor koelmiddelen;
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b) onder „marktaandeel voor de vervaardiging van schuim”
wordt verstaan het gemiddelde marktaandeel van een producent in de verkoop voor de vervaardiging van schuim in de
jaren 1997, 1998 en 1999 als percentage van de totale
markt voor de vervaardiging van schuim;
c) onder „marktaandeel voor oplosmiddelen” wordt verstaan
het gemiddelde marktaandeel van een producent in de
verkoop als oplosmiddel in de jaren 1997, 1998 en 1999
als percentage van de totale markt voor oplosmiddelen.

15.8.2002

ning (EG) nr. 2037/2000, die hij op de markt brengt of voor
eigen rekening gebruikt, op een pro-ratabasis niet hoger dan de
som van:
a) het marktaandeel van de producent voor koelmiddelen, in
de totale indicatieve hoeveelheid die in 2004 voor koelmiddelen is toegewezen;
b) het marktaandeel van de producent voor oplosmiddelen, in
de totale indicatieve hoeveelheid die in 2004 voor oplosmiddelen is toegewezen.

Artikel 2
Artikel 4

Grondslag voor de berekening van quota
De indicatieve hoeveelheden die voor het verbruik van chloorfluorkoolwaterstoffen als koelmiddel, voor de vervaardiging van
schuim en als oplosmiddel zijn toegewezen uit het aandeel van
de producenten in de berekende niveaus zoals bedoeld in artikel
4, lid 3, onder d) en e), van Verordening (EG) nr. 2037/2000,
zijn in bijlage I van deze beschikking vastgesteld.
De marktaandelen voor elke producent in de respectieve
markten zijn in bijlage II (1) vastgesteld.
Artikel 3
Quota voor producenten

Quota voor importeurs
Het berekende niveau van chloorfluorkoolwaterstoffen die elke
importeur op de markt mag brengen of voor eigen rekening
mag gebruiken, is, als percentage van het berekende niveau dat
in artikel 4, lid 3, onder d), e) en f), van Verordening (EG) nr.
2037/2000 is vastgesteld, niet hoger dan het in percentage
uitgedrukte aandeel dat in 1999 aan die importeur is toegewezen.
Hoeveelheden die niet op de markt kunnen worden gebracht,
omdat daartoe gerechtigde importeurs geen importquota
hebben aangevraagd, worden evenwel herverdeeld onder de
importeurs aan wie importquota zijn toegewezen.

1.
Voor het jaar 2003 is voor elke producent het quotum
van het berekende niveau van chloorfluorkoolwaterstoffen,
zoals bedoeld in artikel 4, lid 3, onder d), van Verordening (EG)
nr. 2037/2000, die hij op de markt brengt of voor eigen rekening gebruikt, niet hoger dan de som van:

De niet toegewezen hoeveelheid wordt verdeeld tussen de
importeurs naar evenredigheid van de grootte van de quota
welke reeds voor die importeurs zijn vastgesteld.

a) het marktaandeel van de producent voor koelmiddelen, in
de totale indicatieve hoeveelheid die in 2003 voor koelmiddelen is toegewezen;

Artikel 5

b) het marktaandeel van de producent voor de vervaardiging
van schuim, in de totale indicatieve hoeveelheid die in 2003
voor de vervaardiging van schuim is toegewezen;
c) het marktaandeel van de producent voor oplosmiddelen, in
de totale indicatieve hoeveelheid die in 2003 voor oplosmiddelen is toegewezen.
2.
Voor de jaren 2004 tot en met 2007 zijn voor elke
producent de quota van het berekende niveau van chloorfluorkoolwaterstoffen, zoals bedoeld in artikel 4, lid 3, onder e), van
Verordening (EG) nr. 2037/2000, die hij op de markt brengt of
voor eigen rekening gebruikt, niet hoger dan de som van:

Deze beschikking is gericht tot de volgende ondernemingen:
DuPont de Nemours (Nederland) BV
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht
Nederland
Atofina SA
Cours Michelet — La Défense 10
F-92091 Paris-La-Défense
Atofina España SA
Avenida de Burgos, 12-planta 7
E-28036 Madrid

a) het marktaandeel van de producent voor koelmiddelen, in
de totale indicatieve hoeveelheid die in 2004 voor koelmiddelen is toegewezen;

Ausimont SpA
Viale Lombardia, 20
I-20021 Bollate (MI)

b) het marktaandeel van de producent voor oplosmiddelen, in
de totale indicatieve hoeveelheid die in 2004 voor oplosmiddelen is toegewezen.

Honeywell Fluorine Products Europe BV
Kempenweg 90
Postbus 264
6000 AG Weert
Nederland

3.
Voor de jaren 2008 en 2009 zijn voor elke producent de
quota van het berekende niveau van chloorfluorkoolwaterstoffen, zoals bedoeld in artikel 4, lid 3, onder f), van Verorde(1) Bijlage II wordt niet gepubliceerd omdat zij vertrouwelijke commerciële informatie bevat.

Ineos Fluor Ltd
PO box 13, The Heath
Runcorn WA7 4QF
United Kingdom
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Rhodia Organique Fine Ltd
PO Box 46, St Andrews Road
Avonmouth
Bristol BS11 9YF
United Kingdom
Solvay Fluor und Derivate GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover
Solvay Électrolyse France
12, cours Albert
F-75008 Paris
Solvay Ibérica SL
Barcelona
Calle Mallorca 269
E-08008 Barcelona
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Efisol
14/24, rue des Agglomérés
F-92024 Nanterre Cedex
Fibran SA
6th km Thessaloniki
Oreokastro
PO box 40 306
GR-560 10 Thessaloniki
Fiocco Trade SL
Molina, 16, Pta 5
E-46006 Valencia
Galco SA
Avenue Carton de Wiart 79
B-1090 Bruxelles

Phosphoric Fertilizers Industry SA
Thessaloniki Plant
PO box 10183
GR-54110 Thessaloniki

Galex SA
BP 128
F-13321 Marseille Cedex 16

AB Ninolab
Box 137
S-194 22 Upplands Väsby

Gasco NV
Assenedestraat 4
B-9940 Rieme-Ertvelde

Advanced Chemical SA
Balmes, 69 Pral 3o
E-08007 Barcelona

GU Thermo Technology Ltd
Greencool Refrigerants
Unit 12
Park Gate Business Centre
Chandlers Way
Park Gate
Southampton
SO31 1FQ
United Kingdom

Alcobre SA
Luis I, Nave 6-B
Polígono Industrial Vallecas
E-28031 Madrid
Arch Chemicals NV
Keetberglaan 1A
Havennummer 1061
B-2070 Zwijndrecht
Asahi Glass Europe BV
World Trade Center
Strawinskylaan 1525
1077 XX Amsterdam
Nederland
Bayer Hispania SA
Pau Clarís 196
E-08037 Barcelona
Boucquillon NV
Nijverheidslaan 38
B-8540 Deerlijk
Calorie
503, rue Hélène-Boucher
ZI Buc
BP 33
F-78534 Buc Cedex

Guido Tazzetti & Co
Strada Settimo, 266
I-10156 Torino
Harp International
Gellihirion Industrial Estate
Rhondda Cynon Taff
Pontypridd CF37 5SX
United Kingdom
H&H International Ltd
Richmond Bridge House
419 Richmond Road
Richmond
TW1 2EX
United Kingdom
ICC Chemicals (UK) Ltd
Northbridge Road
Berkhamsted HP4 1EF
United Kingdom

Caraïbes Froids SARL
BP 6033
Ste-Thérèse
4,5 km Route du Lamentin
F-97219 Fort-de-France (Martinique)

Kal y Sol
P.I. Can Roca
Sant Martí, s/n
E-08107 Martorelles (Barcelona)

Celotex Limited
Warwick House
27/31 St Mary’s Road
Ealing
London W5 5PR
United Kingdom

Nagase Europe Ltd
Crown House
143 Regent Street
London
W1R 4NS
United Kingdom
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Plasfi SA
Ctra Montblanc, s/n
E-43420 Sta Coloma de Queralt (Tarragona)
Polar Cool SL
Valdemorillo, 8 Polígono Industrial
Ventorro del Cano
E-28925 Alcorón
Promosol
Bld Henri Cahn
BP 27
F-94363 Bry-sur-Marne Cedex
Quimidroga SA
Tuset 26
E-08006 Barcelona
Refrigerant Products Ltd
N9 Central Park Estate
Westinghouse Road
Trafford Park
Manchester
M17 1PG
United Kingdom
Resina Chemie BV
Korte Groningerweg 1A
9607 PS Foxhol
Nederland

15.8.2002

SJB Chemical Products BV
Wellerondom 11
3230 AG Brielle
Nederland
Synthesia Española SA
Conde Borrell, 62
E-08015 Barcelona
Universal Chemistry & Technology SpA
Viale A. Filippetti, 20
I-20122 Milano
Vuoksi Yhtiö Oy
Lappeentie 12
FIN-55100 Imatra

Gedaan te Brussel, 12 augustus 2002.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie

15.8.2002
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BĲLAGE I
Indicatieve hoeveelheden die voor 2003 en 2004 zĳn toegewezen in ton/ozonafbrekend vermogen
Markt

Koelmiddelen
Schuimvervaardiging
Oplosmiddelen
Totaal

2003

2004

1 962,88

1 862,88

861,92

0,00

60,00

60,00

2 884,80

1 922,88
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 augustus 2002
tot vaststelling van de nieuwe financiële toewijzingen per lidstaat, met betrekking tot het resterende bedrag voor het wijnoogstjaar 2001/2002 en voor een bepaald aantal hectaren, voor de
herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/
1999 van de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3064)
(2002/655/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

op basis van de werkelijke uitgaven en aan de hand van
door de lidstaten ingediende herziene uitgavenramingen,
waarbij rekening wordt gehouden met het doel van de
regeling en met de beschikbare kredieten.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2585/2001 (2), en met name op artikel 14,

(6)

Krachtens artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening
(EG) nr. 1227/2000 kunnen de lidstaten voor het
lopende begrotingsjaar een tweede aanvraag indienen.
Krachtens artikel 17, lid 2, van voornoemde verordening
wordt deze aanvraag aanvaard voor de lidstaten die hun
oorspronkelijke toewijzing hebben uitgegeven, in
aanmerking genomen naar rato van het bedrag dat
beschikbaar blijft nadat alle overeenkomstig artikel 16,
lid 1, onder a), gemelde bedragen voor alle lidstaten zijn
afgetrokken van het totaal van de financiële toewijzingen
aan de lidstaten.

(7)

Krachtens artikel 17, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1227/2000 worden de werkelijke uitgaven van de
lidstaten gerectificeerd als het aantal hectares dat is
geherstructureerd, kleiner is dan het in Beschikking
2001/666/EG aangegeven aantal hectares. Voor dit
begrotingsjaar is deze bepaling van toepassing op Griekenland, Luxemburg en Portugal. De betrokken kredieten
zullen daardoor beschikbaar worden voor de aanvaarding van de aanvragen die de lidstaten achteraf indienen
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van voornoemde verordening,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De regels voor de herstructurering en omschakeling van
wijngaarden zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
1493/1999 en bij Verordening (EG) nr. 1227/2000 van
de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van
nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid
met betrekking tot het productiepotentieel (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1342/2002 (4).

(2)

In de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de financiële planning en de deelneming in de financiering van
de regeling voor de herstructurering en de omschakeling,
die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1227/2000,
is bepaald dat verwijzingen naar een begrotingsjaar
gelden als verwijzingen naar betalingen die de lidstaten
daadwerkelijk hebben verricht tussen 16 oktober en 15
oktober van het daaropvolgende jaar.

(3)

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 kent de Commissie de lidstaten jaarlijks
een eerste toewijzing toe aan de hand van objectieve
criteria waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situaties en behoeften en met de, gelet op het doel
van de regeling, te leveren inspanningen.

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

De Commissie heeft bij Beschikking 2001/666/EG (5) de
indicatieve financiële toewijzing voor het wijnoogstjaar
2001/2002 vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 worden de eerste toewijzingen aangepast
PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10.
PB L 143 van 16.6.2000, blz. 1.
PB L 196 van 25.7.2002, blz. 23.
PB L 233 van 31.8.2001, blz. 53.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De nieuwe financiële toewijzingen per lidstaat met betrekking
tot het resterende bedrag voor het wijnoogstjaar 2001/2002 en
voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en
omschakeling van wijngaarden in het kader van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 voor de periode van 1 juli tot en met 15
oktober van het begrotingsjaar 2002, zijn aangegeven in de
bijlage.
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Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 augustus 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
Nieuwe financiële toewĳzingen per lidstaat met betrekking tot het resterende bedrag voor het wĳnoogstjaar
2001/2002, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wĳngaarden in het
kader van Verordening (EG) nr. 1493/1999, voor de periode van 1 juli tot en met 15 oktober van het
begrotingsjaar 2002
Lidstaat

Oppervlakte (ha)

Financiële toewĳzing (EUR)

Duitsland

—

—

Griekenland

—

—

5 993

35 589 831

Frankrĳk

—

—

Italië

—

—

Luxemburg

—

—

Oostenrĳk

603

3 962 937

Portugal

397

2 816 997

6 993

42 369 765

Spanje

Totaal
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EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 30 juli 2002
inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken
(ECB/2002/5)
(2002/656/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

sche informatie binnen het Eurosysteem aanzienlijk
toegenomen. De bijlagen bij Richtsnoer ECB/2000/13
dienen derhalve door middel van het onderhavige richtsnoer te worden bijgewerkt.

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van Centrale
Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „statuten”
te noemen), inzonderheid op de artikelen 5.1, 12.1 en 14.3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening ECB/1998/16 van 1 december 1998 met
betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector
monetaire financiële instellingen (1), gewijzigd bij Verordening ECB/2000/8 (2), bepaalt dat, ten behoeve van de
regelmatige productie van bedoelde geconsolideerde
balans, de monetaire financiële instellingen (MFI’s) die
deel uitmaken van de werkelijke populatie van informatieplichtigen, statistische balansinformatie verstrekken
aan de nationale centrale bank (NCB) van de lidstaat
waarin zij gevestigd zijn. Het is derhalve noodzakelijk de
formaten en procedures vast te leggen die de NCB’s
moeten volgen om overeenkomstig Verordening ECB/
1998/16 aan de Europese Centrale Bank (ECB) statistische informatie te verstrekken die is afgeleid uit de van
de werkelijke populatie van informatieplichtigen verzamelde informatie en uit hun eigen balans. Met het oog
op de statistische rapportage leidt de ECB uit haar eigen
balans gegevens af die aansluiten bij de gegevens die
door de NCB’s uit hun eigen balans worden afgeleid. De
door de ECB berekende monetaire aggregaten kunnen
depositoverplichtingen omvatten alsmede nauwe substituten voor depositoverplichtingen uitgegeven door de
centrale overheid. Het is bovendien noodzakelijk dergelijke formaten en procedures vast te leggen voor de
regelmatige samenstelling van stroomstatistieken afgeleid
uit de geconsolideerde balans van de MFI-sector en uit
van de NCB’s ontvangen aanvullende informatie.
Sedert de vaststelling van Richtsnoer ECB/2000/13 van
13 november 2000 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de
rapportageprocedures voor statistische informatie van de
nationale centrale banken met betrekking tot monetaire
en bancaire statistieken (3), is de uitwisseling van statisti-

(1) PB L 356 van 30.12.1998, blz. 7.
(2) PB L 229 van 9.9.2000, blz. 34.
(3) Nog niet verschenen in het Publicatieblad.

(3)

Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële
instellingen van 22 november 2001 (4), gerectificeerd bij
Verordening ECB/2002/4 (5), en Verordening ECB/2001/
18 van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten
aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en
leningen (6) stellen nieuwe statistische rapportagevereisten vast, op grond waarvan vanaf januari 2003 maandelijkse gegevens zullen worden gerapporteerd. Derhalve
dient het vigerende richtsnoer met ingang van 1 januari
2003 door een nieuw richtsnoer te worden vervangen.
In het belang van de rechtszekerheid, alsmede omwille
van een soepel verloop van de procedures binnen het
Eurosysteem, is het evenwel noodzakelijk het onderhavige richtsnoer vast te stellen. In het kader van het doorzichtigheidsbeleid van de ECB, en gezien het overgangskarakter van dit richtsnoer, wordt het aangewezen
geacht de bijlagen van het richtsnoer alleen op de
website van de ECB te publiceren. Het richtsnoer zonder
de bijlagen zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen. Het nieuwe richtsnoer
met de bijlagen zal door de ECB worden gepubliceerd in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

(4)

De kenmerken van systemen voor elektronisch geld in
de Europese Unie, de beschikbaarheid van de betreffende
statistische informatie en de ermee verband houdende
compilatiemethoden worden door de ECB in samenwerking met de NCB’s vastgesteld en geregistreerd.

(5)

Aanvullende gegevens inzake de balansen van kredietinstellingen zijn noodzakelijk ten behoeve van een macroprudentiële analyse op Europees niveau.

(4) PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1.
(5) PB L 151 van 11.6.2002, blz. 11.
(6) PB L 10 van 12.1.2002, blz. 24.
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Aanvullende gegevens inzake „overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsmaatschappijen
en pensioenfondsen” (OFI’s) zijn noodzakelijk om het
statistische beeld van het eurogebied te completeren.
Door OFI’s uitgeoefende activiteiten lijken in feite op
door de MFI’s uitgeoefende activiteiten en vormen daar
een aanvulling op en, met name gezien het feit dat, voor
statistische doeleinden van de ECB, balansgegevens van
OFI’s die geheel of deels eigendom zijn van de MFI’s, niet
worden opgenomen in de balansen van de MFI’s, is het
van belang deze gegevens te verzamelen. Binnen dit
kader hanteert de ECB voorlopig een kortetermijnaanpak, dat wil zeggen dat statistieken worden gecompileerd met gebruikmaking van op nationaal niveau
beschikbare informatie.

(7)

Aanvullende gegevens inzake de verkoop/overdracht van
MFI-leningen aan derden (securitisatie) zijn noodzakelijk
om de mogelijke impact van deze ontwikkelingen op
door kredietinstellingen aan de „overige ingezeten
sectoren” verstrekte leningen te kunnen volgen.
Verkoop/overdracht van MFI-leningen aan derden kan
door de MFI’s gerapporteerde bedragen verlagen, zonder
dat zulks feitelijk van invloed is op de financiering van
de overige ingezeten sectoren.

(8)

Onverminderd de wettelijke verplichtingen van de NCB’s
jegens het Internationaal Monetair Fonds (IMF), kunnen
de NCB’s van de deelnemende lidstaten aanvullende
monetaire en bancaire statistieken via de ECB aan het
IMF doorgeven.

(9)

Voor door de NCB’s te publiceren statistische informatie
inzake de geconsolideerde balans van de MFI-sector dient
een aantal gemeenschappelijke regels te worden vastgesteld, opdat belangrijke marktbeïnvloedende aggregaten
op gepaste wijze worden vrijgegeven.

(10)

Verordening ECB/1998/16 bepaalt dat de door kredietinstellingen overeenkomstig de in die verordening vastgelegde bepalingen gerapporteerde statistische informatie
wordt gebruikt voor het berekenen van de reservebasis
overeenkomstig Verordening ECB/1998/15 van 1
december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ECB/
2002/3 (2); voor analytische doeleinden dient de ECB
maandelijks statistieken samen te stellen van de naar type
passiva uitgesplitste geaggregeerde reservebasis.

(11)

Verordening ECB/1998/16 bepaalt dat de ECB voor
statistische doeleinden een lijst van de MFI’s opstelt en
bijhoudt, daarbij rekening houdend met de eisen met
betrekking tot frequentie en tijdigheid die voorvloeien
uit het gebruik van deze lijst in samenhang met het
systeem van reserveverplichtingen van het Europees
Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Het is derhalve
noodzakelijk de formaten en procedures vast te stellen
die de NCB’s moeten volgen, teneinde de voor de vervulling van voornoemde taak noodzakelijke informatie aan
de ECB te rapporteren.

(12)

16 zijn vrijgesteld van volledige rapportageverplichtingen.
(13)

Informatie inzake effectenemissies vormt een aanvulling
op de statistieken betreffende de MFI-sector, daar voor
geldnemers effectenemissies een alternatief vormen voor
„bankfinanciering”, en houders van financiële activa door
niet-banken uitgegeven effecten kunnen beschouwen als
gedeeltelijke substituten voor bankdeposito’s en door
banken uitgegeven verhandelbare instrumenten. Een
sectorale uitsplitsing van de emissieactiviteit maakt het
relatieve belang duidelijk van de vraag van de publieke
en particuliere sectoren op de internationale kapitaalmarkten en draagt bij tot een verklaring van marktrentebewegingen, met name in het geval van middellange en
lange looptijden. Informatie betreffende in euro luidende
effectenemissies kan worden gebruikt om de rol van de
euro op internationale financiële markten te beoordelen.
Met het oog daarop zijn statistieken betreffende effectenemissies noodzakelijk die alle in enigerlei valuta luidende
emissies door ingezetenen van het eurogebied bestrijken,
alsook alle nationale en internationale in euro luidende
emissies in de rest van de wereld. Binnen dit kader
hanteert de ECB voorlopig een kortetermijnaanpak, dat
wil zeggen dat statistieken worden gecompileerd met
gebruikmaking van op nationaal en internationaal niveau
beschikbare informatie.

(14)

De ECB dient toezicht te houden op de doorwerking van
het monetaire beleid via wijzigingen van de rentevoet
voor de basis-herfinancieringstransacties van het ESCB,
om zo een beter inzicht te krijgen in de structuur en
werking van het prijsmechanisme inzake monetaire
aggregaten en in financiële markten en om de sectorale
financiële context te kunnen evalueren. Voor dit doel is
statistische informatie over de ontwikkeling van de
bancaire rente noodzakelijk. Binnen dit kader zal de ECB
tot 2003 met betrekking tot de bancaire rente een kortetermijnaanpak hanteren, dat wil zeggen op basis van
nationale informatie en zonder een extra rapportagelast
te creëren voor de populatie van informatieplichtigen
wordt een beperkt aantal van dergelijke geaggregeerde
bancaire rentevoeten voor het hele eurogebied, dat
daarbij als één economisch ruimte wordt beschouwd,
gecompileerd. Voor een meer gedetailleerde analyse zal
de ECB zich voornamelijk baseren op de belangrijkste
nationale rentevoeten, dat wil zeggen de rentevoeten die
worden beschouwd als de voornaamste indicatoren voor
de situatie op de particuliere financiële markt in de
betrokken lidstaat, zoals gebruikers die doorgaans
ervaren.

(15)

Het is noodzakelijk een procedure op te zetten om op
doelmatige wijze technische wijzigingen in de bijlagen
bij dit richtsnoer door te voeren, op voorwaarde dat
dergelijke wijzigingen het onderliggende conceptuele
kader niet veranderen en geen effect hebben op de
rapportagelast, en dat voorts in deze procedure rekening
wordt gehouden met de standpunten van het Comité
statistieken van het ESCB. De NCB’s kunnen via het
Comité statistieken technische wijzigingen van de
bijlagen van dit richtsnoer voorstellen.

(16)

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de
statuten vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

Ter verbetering van de kwaliteit van de balansstatistieken
van de MFI-sector in het eurogebied, dienen gemeenschappelijke regels te worden vastgesteld voor de extrapolatieprocedure ten aanzien van kleine MFI’s, die overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening ECB/1998/

(1) PB L 356 van 30.12.1998, blz. 1.
(2) PB L 106 van 23.4.2002, blz. 9.
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NCB’s balansgegevens inzake de sector kredietinstellingen
volgens de in bijlage III bij dit richtsnoer neergelegde aanwijzingen.

Artikel 1
Definities
In dit richtsnoer worden de volgende definities gehanteerd:
1. De termen „deelnemende lidstaat” en „ingezetene” hebben
dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de
Europese Centrale Bank (1).
2. „Eurogebied”: het grondgebied van de deelnemende lidstaten.
3. „Eurosysteem”: de ECB en de NCB’s van de deelnemende
lidstaten.
4. De term „kredietinstelling” heeft dezelfde betekenis als in
hoofdstuk I.2 van deel 1 van bijlage I bij Verordening ECB/
1998/16.

Artikel 2
Geconsolideerde balans van de MFI-sector en de afleiding
van stroomstatistieken
1.
Conform Verordening ECB/1998/16 stellen de NCB’s twee
geaggregeerde balansen samen van de subsectoren „centrale
bank” en „overige MFI’s” van hun respectieve lidstaat en rapporteren deze. Met name de informatie die vereist is betreffende de
subsector „centrale bank”, wordt nader bepaald in de concordantietabellen voor monetaire en bancaire statistieken zoals
neergelegd in bijlage XVII bij dit richtsnoer. Ter fine van de
statistische rapportage leidt de ECB uit haar eigen balans gegevens af die aansluiten bij de gegevens die door de NCB’s uit hun
eigen balans worden afgeleid. De ECB en de NCB’s, als samenstellers van de respectieve balansen, volgen de in bijlage XVIII
bij dit richtsnoer neergelegde procedure bij het bewaken van de
consistentie tussen de voor statistische doeleinden opgestelde
geaggregeerde balans per maandultimo van het Eurosysteem en
de weekstaat van het Eurosysteem, alsook bij hun reguliere
verslaglegging aan de ECB betreffende de resultaten van de
consistentiebewaking. Deze statistische informatie wordt gerapporteerd volgens het in bijlage XIV bij dit richtsnoer neergelegde tijdschema.
2.
Voorzover statistische informatie beschikbaar is, rapporteren de NCB’s nadere statistische informatie over door de MFI’s
en niet-MFI’s uitgegeven elektronisch geld in overeenstemming
met de lijst van posten opgesomd in bijlage II bij dit richtsnoer.
Ten minste tweemaal per jaar moeten maandgegevens aan de
ECB worden verstrekt. De kenmerken van systemen voor elektronisch geld in de Europese Unie, de beschikbaarheid van de
betreffende statistische informatie en de ermee verband
houdende compilatiemethoden worden door de ECB in samenwerking met de NCB’s vastgesteld en geregistreerd.
3.
Om de ECB in staat te stellen een macro-prudentiële
analyse te maken van de Europese banksector, rapporteren de
(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

4. Ter fine van de samenstelling van de monetaire aggregaten rapporteren de NCB’s statistische informatie over depositoverplichtingen en nauwe substituten voor depositoverplichtingen van de overheid conform bijlage IV bij dit richtsnoer,
alsmede gegevens over de houders van aandelen/participaties in
geldmarktfondsen overeenkomstig de in bijlage I bij dit richtsnoer vastgelegde uitsplitsing naar ingezetenschap als aanvulling op en met dezelfde frequentie en tijdigheid als de statistische informatie die moet worden verstrekt conform
Verordening ECB/1998/16.
5. Om de ECB in staat te stellen stroomstatistieken betreffende monetaire aggregaten en tegenposten af te leiden, rapporteren de NCB’s statistische informatie conform de in bijlage V
bij dit richtsnoer neergelegde procedurehandleiding voor de
samenstelling van stroomstatistieken.
6. Onverminderd de wettelijk verplichtingen van de NCB’s
jegens het IMF, kunnen de NCB’s besluiten aanvullende monetaire en bancaire statistieken via de ECB aan het IMF door te
geven. Deze aanvullende gegevens en de desbetreffende rapportage-instructies zijn neergelegd in bijlage VI bij dit richtsnoer.
7. Voorzover statistische informatie beschikbaar is, waaronder ook informatie op basis van de best mogelijke raming, of
voorzover de desbetreffende activiteit vanuit monetair oogpunt
van belang is, rapporteren de NCB’s verdere statistische informatie conform de lijst van pro-memorieposten in bijlage XIX
bij dit richtsnoer; in samenwerking met de NCB’s, bepaalt en
registreert de ECB de beschikbaarheid van de betreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden.
8. NCB’s gaan niet over tot publicatie van de nationale
bijdragen aan de maandelijkse monetaire aggregaten van het
eurogebied voordat de ECB deze aggregaten heeft gepubliceerd.
Indien NCB’s dergelijke gegevens publiceren, komen deze
overeen met de gegevens voor de laatst gepubliceerde aggregaten van het eurogebied. Indien NCB’s de door de ECB gepubliceerde aggregaten van het eurogebied reproduceren, doen zij
zulks accuraat.
9. Voorzover statistische informatie beschikbaar is, waaronder ook informatie op basis van de best mogelijke raming,
rapporteren NCB’s gegevens inzake de verkoop/overdracht van
MFI-leningen aan derden (securitisatie) conform bijlage XVI bij
dit richtsnoer.

Artikel 3
Statistieken betreffende de reservebasis en forfaitaire
vermindering van de reservebasis
1. Voor de regelmatige samenstelling van statistieken betreffende de reservebasis, rapporteren NCB’s statistische informatie
aan de ECB conform bijlage VII bij dit richtsnoer.
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2.
Ter controle van de juistheid van de actuele forfaitaire
bedragen die kredietinstellingen conform artikel 3, lid 2, van
Verordening ECB/1998/15 van de reservebasis mogen aftrekken
voor de uitstaande bedragen van door hen uitgegeven schuldbrieven met een vaste looptijd van maximaal twee jaar en voor
geldmarktpapierpassiva, maakt de ECB maandelijks berekeningen met gebruikmaking van statistische informatie die de
kredietinstellingen per maandultimo aan de NCB’s verstrekken
conform Verordening ECB/1998/16. De NCB’s stellen de
vereiste aggregaten samen conform bijlage VIII bij dit richtsnoer
en rapporteren deze aan de ECB.
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conform bijlage XIII bij dit richtsnoer binnen 18 werkdagen
volgend op het einde van de referentiemaand. Het tijdschema is
opgenomen in bijlage XIV bij dit richtsnoer.
2. De NCB’s rapporteren de belangrijkste nationale rentevoeten regelmatig aan de ECB, dat wil zeggen de rentevoeten
die worden beschouwd als de voornaamste indicatoren voor de
toestand van de financiële markt in de betrokken lidstaat, zoals
de gebruikers die doorgaans ervaren.
Artikel 9

Artikel 4

Kwaliteit van de statistische informatie

Lijst van MFI’s voor statistische doeleinden
Om de lijst van MFI’s voor statistische doeleinden accuraat en
up-to-date te houden, rapporteren de NCB’s bijgewerkte lijsten
conform bijlage IX bij dit richtsnoer.

1. Onverminderd het recht van de ECB tot verificatie zoals
neergelegd in Verordening (EG) nr. 2533/98 en Verordening
ECB/1998/16, houden de NCB’s toezicht op en staan in voor de
kwaliteit en betrouwbaarheid van aan de ECB beschikbaar
gestelde statistische informatie.

Artikel 5

2. Indien nodig sturen de NCB’s de ECB herzieningen
conform het in bijlage XII bij dit richtsnoer neergelegde beleid.

Extrapolatieprocedure
Indien NCB’s aan MFI’s een derogatie verlenen overeenkomstig
artikel 2, lid 2, van Verordening ECB/1998/16 en teneinde de
kwaliteit van de balansstatistieken van de MFI’s in het eurogebied te garanderen, voeren de NCB’s een zodanige extrapolatie
uit overeenkomstig bijlage X bij dit richtsnoer dat de betreffende MFI’s voor 100 % worden bestreken door de maandelijks
en driemaandelijks aan de ECB te rapporteren MFI-balansgegevens.
Artikel 6
Balansgegevens inzake OFI’s
Voor de regelmatige samenstelling door de ECB van statistieken
betreffende de activiteiten van ingezeten OFI’s, rapporteren de
NCB’s informatie, voorzover beschikbaar, conform bijlage XV
bij dit richtsnoer.
Artikel 7
Effectenemissies
Voor de regelmatige samenstelling door de ECB van statistieken
betreffende effectenemissies die alle emissies door ingezetenen
van het eurogebied in enigerlei valuta en alle nationale en internationale in euro luidende emissies in de rest van de wereld
bestrijken, rapporteren de NCB’s conform bijlage XI bij dit
richtsnoer statistische informatie, voorzover beschikbaar,
binnen vijf weken volgend op het einde van de referentiemaand.

Artikel 10
Transmissienormen
1. De vereiste statistische informatie wordt aan de ECB
gerapporteerd in een vorm die voldoet aan de in bijlage XII bij
dit richtsnoer neergelegde vereisten. Deze bijlage geeft ook aan
in welke vorm de ECB statistische informatie aan de NCB’s
terugzendt.
2. Voor de elektronische transmissie van de door de ECB
vereiste statistische informatie maken de NCB’s gebruik van de
door het ESCB verstrekte faciliteit op basis van het telecommunicatienetwerk „ESCB-net”. Voor deze elektronische uitwisseling
van statistische informatie is het statistischeberichtenmodel
„Gesmes/CB” ontwikkeld. Dit neemt niet weg dat andere
middelen kunnen worden gebruikt als een geaccepteerde noodoplossing voor de verzending van statistische informatie aan de
ECB.
Artikel 11
Vereenvoudigde wijzigingsprocedure
De directie van de ECB heeft het recht, met inachtneming van
de standpunten van het Comité statistieken, technische wijzigingen in de bijlagen bij dit richtsnoer door te voeren, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de
rapportagelast.
Artikel 12

Artikel 8
Intrekking
Statistieken betreffende bancaire rentevoeten
1.
Voor de regelmatige samenstelling door de ECB van statistieken betreffende geaggregeerde bancaire rentevoeten in het
eurogebied, rapporteren de NCB’s statistische informatie

Richtsnoer ECB/2000/NP12 van 13 november 2000 inzake
bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese
Centrale Bank en de nationale centrale banken betreffende hun
balans en Richtsnoer ECB/2000/13 worden hierbij ingetrokken.
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Artikel 13
Slotbepalingen
Dit richtsnoer is gericht tot de NCB’s van de deelnemende lidstaten.
Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag volgend op de vaststelling ervan.
Dit richtsnoer zonder de bijlagen wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
De bijlagen worden alleen op de website van de ECB gepubliceerd.

Gedaan te Frankfurt am Main, 30 juli 2002.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president
Willem F. DUISENBERG

