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VERORDENING (EG) Nr. 431/2004 VAN DE COMMISSIE
van 9 maart 2004
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), 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 10 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 maart 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz.
17).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 9 maart 2004 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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
999

84,6
65,7
120,5
90,3

0707 00 05

052
068
204
999

147,8
106,2
44,3
99,4

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
628
999

106,8
60,1
136,0
101,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

47,2
48,4
59,1
45,2
44,1
75,1
53,2

0805 50 10

052
999

46,0
46,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

43,3
107,3
108,6
91,1
85,5
95,7
70,1
91,2
81,7
86,1

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
999

66,7
72,9
84,3
58,2
76,7
70,3
71,5

1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 432/2004 VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 2004
betreffende de achtste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr.
3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

3. In appendix 1, punt 2.29, worden de laatste twee regels
vervangen door:
„„aa”H
„bb”H

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20
december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/
2003 van het Europees Parlement en de Raad (2), en met name
op artikel 17,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bijlage I B van Verordening (EEG) nr. 3821/85 bevat de
technische specificaties voor de constructie, beproeving,
installatie en controle van het controleapparaat in het
wegvervoer.
Met het oog op de algemene veiligheid van het systeem
en de interoperabiliteit tussen het controleapparaat en de
tachograafkaarten dienen bepaalde technische specificaties die zijn opgenomen in bijlage I B van Verordening
(EEG) nr. 3821/85 te worden gewijzigd.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het comité dat is
opgericht bij artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 3821/
85,

Index voor wijzigingen van de structuur, „00h” voor
deze versie
Index voor wijzigingen betreffende het gebruik van
de voor de structuur gedefinieerde gegevenselementen, gegeven door de high byte, „00h'”voor deze
versie.”

4. In appendix 1, aan het eind van punt 2.67, wordt de
volgende voetnoot toegevoegd:
„Voetnoot: Op de website van de Europese certificeringsautoriteit zal een bijgewerkte lijst van codes die de fabrikanten identificeren, worden geplaatst.”.
5. In appendix 2, punt 3.6.3, voorschrift TCS_333, vijfde
streepje, wordt de formule „(offset + Le > EF grootte)”
vervangen door „(offset + Lc > EF grootte)”.
6. In appendix 2, punt 3.6.7, wordt in voorschrift TCS_348,
derde kolom, de waarde „CEh” vervangen door „C2h”.
7. In appendix 7, punt 2.2.2, worden op de vierde regel van
de achtste kolom de data ''8F' 'EA'', vervangen door ''EA'
'8F'''
8. In appendix 7, punt 2.2.2.2, wordt in voorschrift
DDP_006, de verwijzing naar „8F” en „EA” vervangen door
„EA” en „8F”.
9. In appendix 7, punt 2.2.6.5, voorschrift DDP_033, wordt
voor de lengte (bytes) „(164)” vervangen door „(167)”.
10. In appendix 8, punt 8.2, voorschrift CPR_075 wordt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I B van Verordening (EEG) nr. 3821/85 wordt als volgt
gewijzigd:
1. In hoofdstuk IV, paragraaf 1, voorschrift 172, worden de
woorden „ΚΑΡΤΑ Ο∆ΗΟΥ” vervangen door „ΚΑΡΤΑ
Ο∆ΗΓΟΥ”.
2. In hoofdstuk IV, punt 5.3.9, voorschrift 227, worden de
woorden „doel van de kalibrering (eerste installatie, installatie, periodieke inspectie)” vervangen door „doel van de
kalibrering (activering, eerste installatie, installatie, periodieke inspectie)”.
(1) PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8.
(2) PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1.

a) in het bijschrift bij tabel 40 de referentie „recordDataIdentifier-waarde # F00B” vervangen door „recordDataIdentifier-waarde # F90B”;
b) in de derde kolom van tabel 40 (Bedrijfsreeks) de
verwijzing naar „–59 tot 59 min” vervangen door „–59
tot +59 min”.
11. In appendix 8, punt 8.2, voorschrift CPR_076, wordt in
het bijschrift bij tabel 41 de referentie „recordDataIdentifier-waarde # F022” vervangen door „recordDataIdentifierwaarde # F922”.
12. In appendix 8, punt 8.2, voorschrift CPR_078, wordt in
het bijschrift bij tabel 42 de referentie '„recordDataIdentifier-waarde # F07E” vervangen door „recordDataIdentifierwaarde # F97E”.
13. In appendix 10, derde sectie, punt 4.2, worden na „controlekaart” de woorden „en de bedrijfskaart” ingevoegd.
14. In appendix 10, derde sectie, punt 4.2.3, worden de
woorden „De onderstaande opdrachten beschrijven”
vervangen door „Bovendien beschrijven de onderstaande
opdrachten”.
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15. In appendix 10, derde sectie, punt 4.3.2, worden de
woorden „ALGEMEEN_LEZEN Gebruikersgegevens kunnen
door elke gebruiker vanaf het TOE worden gelezen, met
uitzondering van identificatiegegevens van de kaarthouder
die uitsluitend door de VOERTUIGUNIT afgelezen kunnen
worden van controlekaarten.” vervangen door „ALGEMEEN_LEZEN Gebruikersgegevens kunnen door elke
gebruiker vanaf het TOE worden gelezen, met uitzondering
van identificatiegegevens van de kaarthouder die uitsluitend door de VOERTUIGUNIT afgelezen kunnen worden
van controlekaarten en bedrijfskaarten.”.
16. In appendix 11, punt 2.2.1, voorschrift CSM_003, worden
de woorden „De in het RSA-algoritme gebruikte openbare
exponent e moet in alle gegenereerde RSA-sleutels verschillend zijn van 2.” vervangen door „De in het RSA-algoritme
gebruikte openbare exponent e is een geheel getal tussen 3
en n-1 dat voldoet aan gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1.”.

10.3.2004

17. In appendix 11, punt 3.3.1, voorschrift CSM_017, opmerking 5, sub 5.1, tweede tabel, worden in de tweede kolom
de woorden „BCD-codering” vervangen door „geheel getal”.
18. In appendix 11, punt 3.3.2, voorschrift CSM_018, worden
na „overeenkomstig ISO/IEC 9796-2,” de woorden „uitgezonderd bijlage A.4 daarvan,” ingevoegd.
19. In appendix 11, hoofdstuk 4, voorschrift CSM_020, wordt
links in het tweede diagram in het tiende vakje het woord
„handtekening” vervangen door „handtekening*”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 maart 2004.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitster
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VERORDENING (EG) Nr. 433/2004 VAN DE COMMISSIE
van 9 maart 2004
tot intrekking van een aantal beschikkingen inzake de invoer uit derde landen van dierlijke bijproducten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december
1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke
vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens, schapen
en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde
landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/
2003 (2), en met name op de artikelen 3 en 16,
Gelet op Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december
1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de
Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze
voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt
als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG,
en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (3),
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/42/EG van de
Commissie (4), en met name op de artikelen 10 en 13,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 72/462/EEG stelt voorschriften vast voor
gezondheids- en veterinairrechtelijke controles met
betrekking tot de invoer van bepaalde dieren en het vlees
en de vleesproducten ervan in de Gemeenschap. Deze
richtlijn vormt de rechtsgrond voor de volgende beschikkingen van de Commissie inzake de invoer van bepaalde
dierlijke producten en bijproducten in de Gemeenschap:
— Beschikking 89/18/EEG van de Commissie van 22
december 1988 betreffende de voorwaarden voor de
invoer uit derde landen van vers vlees dat bestemd is
voor ander gebruik dan menselijke consumptie (5);
— Beschikking 92/187/EEG van 28 februari 1992
houdende vastlegging van de voorwaarden voor de
invoer van bepaalde grondstoffen voor de farmaceutische verwerkingsindustrie uit bepaalde derde landen
die niet voorkomen op de lijst vastgelegd in Beschikking 79/542/EEG van de Raad (6) en
— Beschikking 92/183/EEG van 3 maart 1992 tot vaststelling van de algemene voorwaarden voor de invoer
van bepaalde grondstoffen voor de farmaceutische
verwerkingsindustrie, uit landen die voorkomen op
de lijst vastgelegd bij Beschikking 79/542/EEG van
de Raad (7).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

302 van 31.12.1972, blz. 28.
122 van 16.5.2003, blz. 36.
62 van 15.3.1993, blz. 49.
13 van 18.1.2003, blz. 24.
8 van 11.1.1989, blz. 17.
87 van 2.4.1992, blz. 20.
84 van 31.3.1992, blz. 33.

(2)

Richtlijn 92/118/EEG stelt communautaire voorschriften
vast inzake veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de
Gemeenschap van bepaalde producten van dierlijke
oorsprong. Deze richtlijn vormt de rechtsgrond voor de
volgende beschikkingen van de Commissie:
— Beschikking 94/143/EG van 1 maart 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en
de voorschriften inzake veterinaire certificering voor
de invoer van serum van paardachtigen uit derde
landen (8);
— Beschikking 94/309/EG van 27 april 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en
de voorschriften inzake veterinaire certificering voor
de invoer uit derde landen van bepaalde, laag-risicomateriaal bevattende voeders voor gezelschapsdieren
en van bepaalde, dat materiaal bevattende ongelooide
eetbare producten voor die dieren (9), laatstelijk
gewijzigd bij Beschikking 97/199/EG (10);
— Beschikking 94/344/EG van 27 april 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en
de voorschriften inzake veterinaire certificering voor
de invoer uit derde landen van voor dierlijke
consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten,
met inbegrip van dergelijke eiwitten bevattende
producten (11), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
97/198/EG (12);
— Beschikking 94/435/EG van 10 juni 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en
de voorschriften inzake veterinaire certificering voor
de invoer van varkenshaar uit derde landen (13);
— Beschikking 94/446/EG van 14 juni 1994 tot vaststelling van de voorschriften voor de invoer uit derde
landen voor verdere verwerking van niet voor
menselijke of dierlijke voeding bestemde beenderen
en producten uit beenderen (met uitzondering van
beendermeel), hoornen en producten uit hoorn (met
uitzondering van hoornmeel) en hoeven en
producten uit hoeven (met uitzondering van meel
van hoeven) (14), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
97/197/EG (15);
— Beschikking 94/860/EG van 20 december 1994 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de invoer uit
derde landen van producten van de bijenteelt voor
gebruik in de bijenteelt (16);

(8) PB L 62 van 5.3.1994, blz. 41.
(9) PB L 137 van 1.6.1994, blz. 62.
(10) PB L 84 van 26.3.1997, blz. 44.
(11) PB L 154 van 21.6.1994, blz. 45.
(12) PB L 84 van 26.3.1997, blz. 36.
(13) PB L 180 van 14.7.1994, blz. 40.
(14) PB L 183 van 19.7.1994, blz. 46.
(15) PB L 84 van 26.3.1997, blz. 32.
(16) PB L 352 van 31.12.1994, blz. 69.
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— Beschikking 95/341/EG van 27 juli 1995 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de
voorschriften inzake veterinaire certificering voor de
invoer van niet voor menselijke consumptie
bestemde melk en producten op basis van melk uit
derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
96/106/EG (2);
— Beschikking 96/500/EG van 22 juli 1996 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de
voorschriften inzake de certificaten of officiële documenten voor de invoer uit derde landen van jachttrofeeën van vogels en hoefdieren, die geen volledige
taxidermische behandeling hebben ondergaan (3);
— Beschikking 97/168/EG van 29 november 1996 tot
vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en
voorschriften inzake de certificering of het afgeven
van een officieel attest voor de invoer van huiden
van hoefdieren uit derde landen (4);
— Beschikking 97/198/EG van de Commissie van 25
maart 1997 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten uit derde landen die een alternatieve
warmtebehandeling toepassen en tot wijziging van
Beschikking 94/344/EG (5).
(3)

Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met
betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten (6) heeft deze richtlijnen aanzienlijk
gewijzigd, met name om hun werkingssfeer te beperken
tot uitsluitend dierlijke producten voor menselijke
consumptie en pathogenen.
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(4)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (7) omvat nu alle communautaire voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten.

(5)

De talrijke beschikkingen van de Commissie inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten die de Richtlijnen 72/462/EEG en 92/118/EEG
als rechtsgrond hebben, moeten bijgevolg in het belang
van de samenhang en de duidelijkheid van het Gemeenschapsrecht worden ingetrokken.

(6)

De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Ingetrokken beschikkingen
De Beschikkingen 89/18/EEG, 92/187/EEG, 92/183/EEG, 94/
143/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, 94/435/EG, 94/446/EG, 94/
860/EG, 95/341/EG, 96/500/EG, 97/168/EG en 97/198/EG
worden ingetrokken.
Artikel 2
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 maart 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

200 van 24.8.1995, blz. 42.
24 van 13.1.1996, blz. 34.
203 van 13.8.1996, blz. 13.
67 van 7.3.1997, blz. 19.
84 van 26.3.1997, blz. 36.
315 van 19.11.2002, blz. 14.

(7) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 434/2004 VAN DE COMMISSIE
van 9 maart 2004
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs
te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de
aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese
beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het
bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met
de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr
1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen
plaatsvinden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22
mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie
van 2 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen
van de steunregeling voor katoen (3). Als de wereldmarktprijs niet op die wijze kan worden bepaald, wordt
hij bepaald op basis van de laatst vastgestelde prijs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde
katoen bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de
gunstigste, voor de werkelijke markttendens representa-

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 29,629 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 maart 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.
(3) PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1486/2002 (PB L 223 van 20.8.2002, blz. 3).
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RICHTLIJN 2004/19/EG VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2004
tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG 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,

(6)

De huidige lijst van additieven moet een positieve lijst
worden om het gebruik van deze additieven in de
Gemeenschap te harmoniseren. Wat additieven betreft
die al in één of meer lidstaten in de handel zijn, moet
voldoende tijd worden gegeven voor het indienen van de
nodige gegevens voor een veiligheidsbeoordeling door
de Autoriteit. Daarom moet de sluitingsdatum voor het
indienen van gegevens op 31 december 2006 worden
gesteld.

(7)

Wanneer de gegevens in overeenstemming zijn met de
vereisten van de Autoriteit dienen de desbetreffende
additieven verder overeenkomstig de nationale wetgeving
te worden gebruikt totdat hun beoordeling is afgerond.
Als de gegevens niet aan de vereisten van de Autoriteit
voldoen of na 31 december 2006 zijn ingediend, mogen
de additieven niet op de eerste positieve lijst komen te
staan.

(8)

De datum waarop de lijst van additieven een positieve
lijst wordt, moet uiterlijk op 31 december 2007 worden
vastgesteld, aangezien het aantal additieven waarvoor de
door de Autoriteit vereiste gegevens worden ingediend,
nu nog niet bekend is. Die datum moet worden vastgesteld met inachtneming van de tijd die de Autoriteit
nodig heeft om alle tijdig ingediende aanvragen te beoordelen.

(9)

Sommige stoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof,
bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen,
worden ook rechtstreeks aan levensmiddelen toegevoegd.
Die stoffen mogen niet uit de materialen of voorwerpen
naar de levensmiddelen migreren in grotere hoeveelheden dan de grenswaarden die zijn vastgesteld in de
desbetreffende levensmiddelenwetgeving, dan wel in deze
richtlijn indien daarin een strengere beperking is vastgelegd. Bedoelde stoffen mogen in geen geval uit de materialen of voorwerpen naar de levensmiddelen migreren
in hoeveelheden die een technologische functie in het
eindproduct vervullen. De gebruikers van materialen en
voorwerpen die deze stoffen aan levensmiddelen kunnen
afgeven, moeten naar behoren worden geïnformeerd
zodat zij zich aan de andere toepasselijke levensmiddelenwetgeving kunnen houden.

(10)

De lidstaten moeten het recht behouden voorschriften
vast te stellen voor stoffen die worden gebruikt als
actieve bestanddelen in actieve materialen en voorwerpen in contact met levensmiddelen, totdat hiervoor
communautaire voorschriften zijn vastgesteld.

(11)

Richtlijn 2002/72/EG dient derhalve dienovereenkomstig
te worden gewijzigd.

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 de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Richtlijn 2002/72/EG van de Commissie (2) bevat voorschriften voor materialen en voorwerpen van kunststof,
bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.
Bij Richtlijn 2002/72/EG is een lijst vastgesteld van
monomeren en andere uitgangsstoffen die bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof
mogen worden gebruikt. Op grond van nieuwe informatie moeten bepaalde monomeren die voorlopig op
nationaal niveau waren toegelaten, en een aantal nieuwe
monomeren in de communautaire lijst van toegestane
stoffen in die richtlijn worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2002/72/EG bevat voorts een onvolledige lijst
met additieven die bij de vervaardiging van materialen
en voorwerpen van kunststof mogen worden gebruikt.
Die lijst moet worden gewijzigd om daaraan andere door
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „de
Autoriteit” genoemd) beoordeelde additieven toe te
voegen.

(4)

Voor bepaalde stoffen dienen de reeds op communautair
niveau vastgestelde beperkingen in het licht van de
nieuwe beschikbare informatie te worden aangepast.

(5)

De lijst van additieven is op dit moment nog onvolledig
daar zij niet alle stoffen bevat die in één of meer
lidstaten worden toegelaten. Voor die stoffen blijft in
afwachting van een beslissing over opneming in de
communautaire lijst de nationaalrechtelijke regeling
gelden.

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 38. Richtlijn gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L
284 van 31.10.2003, blz. 1).
(2) PB L 220 van 15.8.2002, blz. 18. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
2004/1/EG (PB L 7 van 13.1.2004, blz. 45).
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— kleefstoffen en adhesiebevorderende stoffen;
— drukinkten;
b) kleurstoffen;
c) oplosmiddelen.”.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

3. De volgende artikelen 4 bis en 4 ter worden ingevoegd:

Artikel 1
Richtlijn 2002/72/EG wordt als volgt gewijzigd:

„Artikel 4 bis
1.
Een nieuw additief kan altijd aan de in artikel 4, lid 1,
bedoelde lijst van stoffen worden toegevoegd na de veiligheidsbeoordeling door de Autoriteit.

1. In artikel 3 komen de leden 1 en 2 als volgt te luiden:
„1.
Slechts de monomeren en andere uitgangsstoffen die
in bijlage II, deel A, zijn opgenomen, mogen worden
gebruikt voor het vervaardigen van materialen en voorwerpen van kunststof, met inachtneming van de aldaar
voorgeschreven beperkingen.
2.
In afwijking van lid 1 mogen de in bijlage II, deel B,
opgenomen monomeren en overige uitgangsstoffen nog
uiterlijk tot en met 31 december 2004 worden gebruikt in
afwachting van hun beoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „de Autoriteit”
genoemd).”.
2. Artikel 4 komt als volgt te luiden:
„Artikel 4
1.
Een lijst van additieven die mogen 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.

2.
De lidstaten bepalen dat eenieder die een belang heeft
bij de opneming van een additief, dat al in één of meer
lidstaten in de handel is, in de in artikel 4, lid 1, bedoelde
lijst, uiterlijk op 31 december 2006 bij de Autoriteit gegevens indient ten behoeve van de veiligheidsbeoordeling van
dat additief.
Voor het indienen van de vereiste gegevens raadpleegt de
aanvrager de „Guidelines of the European Food Safety
Authority for the presentation of an application for safety
assessment of a substance to be used in food contact materials prior to its authorisation”.
3.
Indien de Autoriteit tijdens de bestudering van de in
lid 2 bedoelde gegevens aanvullende informatie verlangt,
mag het gebruik van de additieven overeenkomstig de nationale wetgeving worden voortgezet totdat de Autoriteit een
advies heeft uitgebracht, op voorwaarde dat die informatie
binnen de door de Autoriteit vastgestelde termijnen wordt
ingediend.

Die lijst van additieven wordt als onvolledig beschouwd
totdat de Commissie overeenkomstig artikel 4 bis heeft
besloten dat het een positieve communautaire lijst van
toegelaten additieven wordt, met uitsluiting van alle andere
additieven.

4.
De Commissie stelt uiterlijk op 31 december 2007 een
voorlopige lijst vast van additieven die na 31 december
2007 nog overeenkomstig de nationale wetgeving mogen
worden gebruikt totdat zij door de Autoriteit zijn beoordeeld.

De Commissie stelt uiterlijk op 31 december 2007 de datum
vast waarop deze lijst een positieve lijst wordt.

5.
De opneming van een additief in de voorlopige lijst is
afhankelijk van de volgende voorwaarden:

2.
Voor de additieven in bijlage III, deel B, is de controle
op de naleving van de specifieke migratielimieten in simulant D of in proefmedia van vervangende proeven zoals
bepaald in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 82/
711/EEG en artikel 1 van Richtlijn 85/572/EEG, met ingang
van 1 juli 2006 van toepassing.

a) het additief moet uiterlijk op 31 december 2006 in één
of meer lidstaten zijn toegelaten;
b) de in lid 2 bedoelde gegevens betreffende de additieven
zijn uiterlijk op 31 december 2006 overeenkomstig de
vereisten van de Autoriteit ingediend.

3.
In de in bijlage III, delen A en B, weergegeven lijsten
zijn de volgende additieven nog niet opgenomen:
a) additieven 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;
— epoxyharsen;

Artikel 4 ter
Onverminderd artikel 4 van Richtlijn 89/109/EEG mogen
de lidstaten na 31 december 2006 geen additieven als
bedoeld in artikel 4, lid 1, toelaten die nooit door het
Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding of de
Autoriteit zijn beoordeeld.”.
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4. Het volgende artikel 5 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 5 bis
5.
De migratie van de in artikel 4 bedoelde additieven die
zijn toegelaten als levensmiddelenadditieven bij Richtlijn 89/
107/EEG van de Raad (*) of als aroma's bij Richtlijn 88/388/
EEG van de Raad (**):
a) naar levensmiddelen mag niet zo groot zijn dat die additieven een technologische functie in het eindproduct
vervullen;
b) naar levensmiddelen waarin het gebruik ervan is toegelaten als levensmiddelenadditieven of aroma's, mag niet
meer bedragen dan de beperkingen die zijn vastgesteld in
Richtlijn 89/107/EEG of in Richtlijn 88/388/EEG, dan
wel in artikel 4 van deze richtlijn indien die waarde lager
is;
c) naar levensmiddelen waarin zij niet als levensmiddelenadditieven of aroma's mogen worden gebruikt, mag
niet zo groot zijn dat de in artikel 4 vastgestelde beperkingen worden overschreden.
2.
Materialen en voorwerpen van kunststof, die zijn
bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen en
die additieven als bedoeld in lid 1 bevatten, dienen wanneer
ze worden verkocht en deze verkoop niet in de detailhandel
plaatsvindt, vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring
die de in artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde informatie
bevat.
3.
In afwijking van lid 1 mogen de in lid 1, onder a),
bedoelde stoffen, wanneer zij worden gebruikt als actieve
bestanddelen in actieve materialen en voorwerpen in contact
met levensmiddelen, aan nationale bepalingen worden
onderworpen totdat hiervoor communautaire bepalingen
zijn vastgesteld.
(*) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27.
(**) PB L 184 van 15.7.1988, blz. 61.”.
5. Artikel 7 komt als volgt te luiden:
„Artikel 7
De specifieke migratielimieten in de in bijlage II en bijlage
III opgenomen lijsten zijn uitgedrukt in mg/kg. In de
volgende gevallen zijn deze limieten echter uitgedrukt in
mg/dm2:

10.3.2004

6. In artikel 8 komt lid 2 als volgt te luiden:
„2.
De in lid 1 genoemde controle op het naleven van de
specifieke migratielimieten is niet verplicht indien uit de
bepaling van de totale migratiewaarde blijkt dat de in dat lid
bedoelde specifieke migratielimieten niet worden overschreden.”.
7. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
„1.
Materialen en voorwerpen van kunststof, die
bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te
komen, dienen, wanneer ze worden verkocht en deze
verkoop niet in de detailhandel plaatsvindt, vergezeld te
gaan van een schriftelijke verklaring die:
a) in overeenstemming is met artikel 6, lid 5, van Richtlijn 89/109/EEG;
b) in geval van stoffen waarvoor bij gebruik in levensmiddelen een beperking geldt, adequate, op grond
van experimentele gegevens of theoretische berekeningen verkregen informatie verstrekt over de specifieke migratiewaarde van die stoffen alsmede, indien
van toepassing, de zuiverheidscriteria overeenkomstig
Richtlijn 95/31/EG (*), Richtlijn 95/45/EG (**) en
Richtlijn 2002/82/EG (***) van de Commissie
teneinde de gebruiker van deze materialen en voorwerpen in staat te stellen de desbetreffende communautaire bepalingen, of bij ontbreken daarvan, de
nationale bepalingen met betrekking tot levensmiddelen, na te leven.
(*) PB L 178 van 28.7.1995, blz. 1.
(**) PB L 226 van 22.9.1995, blz. 1.
(***) PB L 292 van 28.10.2002, blz. 1.”;
b) lid 2 wordt geschrapt.
8. De bijlagen II tot en met VI worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlagen I tot en met V bij deze richtlijn.

Artikel 2
1. De lidstaten dienen uiterlijk op 1 september 2005 de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen
onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het
verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.
Zij passen deze bepalingen zodanig toe dat:

a) voorwerpen in de vorm van vaten, soortgelijke voorwerpen of voorwerpen die kunnen worden gevuld, met
een volume kleiner dan 500 ml of groter dan 10 l;

a) de handel in en het gebruik van materialen en voorwerpen
van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in
aanraking te komen en die aan deze richtlijn voldoen, met
ingang van 1 september 2005 zijn toegestaan;

b) folie, film of andere materialen of voorwerpen die niet
kunnen worden gevuld of waarvoor een schatting van de
verhouding tussen het oppervlak van dergelijke materialen of voorwerpen en de hoeveelheid levensmiddelen
die hiermee in aanraking komt, onuitvoerbaar is.

b) de vervaardiging en de invoer in de Gemeenschap van materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om
met levensmiddelen in aanraking te komen, maar die niet
aan deze richtlijn voldoen, met ingang van 1 maart 2006
verboden zijn.

In deze gevallen worden de in de bijlagen II en III opgenomen limieten, die zijn uitgedrukt in mg/kg, gedeeld door
de gebruikelijke conversiefactor 6 om tot mg/dm2 te
komen.”.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
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2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij
op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
1. In punt 8 komt de definitie van QM als volgt te luiden:
„QM = maximaal toegelaten restgehalte van de stof in het materiaal of voorwerp. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gehalte van de stof in het materiaal of voorwerp met een gevalideerde analysemethode 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.”.
2. De volgende monomeren en andere uitgangsstoffen worden overeenkomstig de passende rekenkundige volgorde in
de tabel in deel A ingevoegd:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„13323

000102-40-9

1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzeen

SML = 0,05 mg/kg

16540

000102-09-0

Difenylcarbonaat

SML = 0,05 mg/kg

18896

001679-51-2

4-(Hydroxymethyl)-1-cyclohexeen

SML = 0,05 mg/kg

20440

000097-90-5

Ethyleenglycoldimethacrylaat

SML = 0,05 mg/kg

22775

000144-62-7

Oxaalzuur

SML(T) = 6 mg/kg (29)

23070

000102-39-6

(1,3-Fenyleendioxy)diazijnzuur

QMA = 0,05 mg/6 dm2”

3. Ten aanzien van de volgende in de tabel in deel A vermelde monomeren en andere uitgangsstoffen wordt de inhoud
van de kolommen „Naam”, „CAS-nr.” en „Beperkingen en/of specificaties” vervangen door:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„11530

00999-61-1

2-Hydroxypropylacrylaat

QMA = 0,05 mg/6 dm2 voor de som
van 2-hydroxypropylacrylaat en 2hydroxyisopropylacrylaat.
Volgens
specificatie in bijlage V

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan

SML(T) = 0,6 mg/kg (28)

14950

003173-53-3

Cyclohexylisocyanaat

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

18898

000103-90-2

N-(4-hydroxyfenyl)aceetamide

SML = 0,05 mg/kg

22150

000691-37-2

4-Methyl-1-penteen

SML = 0,05 mg/kg

22331

025513-64-8

Mengsel
van
(35-45 % m/m)
1,6diamino-2,2,4trimethylhexaan en
(55-65 % m/m)
1,6diamino2,4,4trimethylhexaan

QMA = 5 mg/6 dm2

22332

—

Mengsel van (40 % m/m) 2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyanaat
en
(60 % m/m)
2,4,4-trimethylhexaan1,6-diisocyanaat

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

24190

065997-05-9

Houthars”
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4. De volgende monomeren en andere uitgangsstoffen worden uit de tabel in deel B geschrapt en overeenkomstig de
passende rekenkundige volgorde in de tabel in deel A ingevoegd:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„10599/90A

061788-89-4

Dimeren van onverzadigde vetzuren
(C18), gedestilleerde

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/91

061788-89-4

Dimeren van onverzadigde vetzuren
(C18), niet gedestilleerde

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/92A

068783-41-5

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

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/93

068783-41-5

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

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

14800

003724-65-0

Crotonzuur

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

16210

006864-37-5

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

SML = 0,05 mg/kg (32). Alleen voor
gebruik in polyamiden

17110

016219-75-3

5-Ethylideenbicyclo[2.2.1]hept-2-een

QMA = 0,05 mg/6 dm2. De verhouding oppervlakte/hoeveelheid levensmiddel moet kleiner zijn dan 2 dm2/kg

18700

000629-11-8

1,6-Hexaandiol

SML = 0,05 mg/kg

21400

054276-35-6

Sulfopropylmethacrylaat

QMA = 0,05 mg/6 dm2”

5. De volgende monomeren en andere uitgangsstoffen worden uit de tabel in deel A geschrapt:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„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”
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BIJLAGE II
Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
1. Punt 1 komt als volgt te luiden:
„1. Deze bijlage bevat de lijst van:
a) stoffen die in kunststoffen worden verwerkt om een technisch effect in het eindproduct te verkrijgen, met
inbegrip van „polymere additieven”. 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.
In deze bijlage worden de onder a) en b) bedoelde stoffen hierna „additieven” genoemd.
Voor de toepassing van deze bijlage wordt onder „polymere additieven” verstaan polymeren en/of prepolymeren
en/of oligomeren, die aan kunststoffen kunnen worden toegevoegd om een technisch effect te verkrijgen maar
die niet kunnen worden gebruikt in afwezigheid van andere polymeren als voornaamste structurele component
van eindproducten. Hieronder vallen ook stoffen die kunnen worden toegevoegd aan het medium waarin de polymerisatie plaatsvindt.
De volgende stoffen zijn niet in deze lijst opgenomen:
a) de stoffen die rechtstreeks van invloed zijn op de vorming van polymeren;
b) kleurstoffen;
c) oplosmiddelen.”.
2. Deel A wordt als volgt gewijzigd:
a) In de tabel in deel A worden overeenkomstig de passende rekenkundige volgorde de volgende additieven ingevoegd:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„34850

143925-92-2

Aminen,
bis(gehydrogeneerd
talkalkyl)-, geoxideerd

QM = Alleen voor gebruik in:
a) polyolefinen in een concentratie
van 0,1 % (m/m), maar niet in
LDPE wanneer dat in aanraking
komt met levensmiddelen waarvoor
in Richtlijn 85/572/EEG een reductiecoëfficiënt van minder dan 3 is
vastgesteld
b) PET in een concentratie van 0,25 %
(m/m) dat in aanraking komt met
andere levensmiddelen dan die
waarvoor simulant D in Richtlijn
85/572/EEG is vastgesteld

34895

000088-68-6

2-Aminobenzamide

SML = 0,05 mg/kg. Alleen voor
gebruik in PET voor water en dranken

39680

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan

SML(T) = 0,6 mg/kg (28)

42880

008001-79-4

Ricinusolie

45600

003724-65-0

Crotonzuur

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

45640

005232-99-5

Ethyl-2-cyaan-3,3-difenylacrylaat

SML = 0,05 mg/kg

46700

—

5,7Di-tert-butyl-3-(3,4 en 2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on,
bestaande uit: a) 5,7-di-tert-butyl-3(3,4-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2on (80-100 % m/m) en b) 5,7di-tertbutyl-3-(2,3dimethylfenyl)-3H)benzofuran-2-on (0-20 % m/m)

SML = 5 mg/kg
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Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

46720

004130-42-1

56535

—

59280

000100-97-0

Hexamethyleentetramine

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

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

69920

000144-62-7

Oxaalzuur

SML(T) = 6 mg/kg (29)

76866

—

Polyesters van 1,2-propaandiol en/of
1,3- en/of 1,4-butaandiol en/of polypropyleenglycol met adipinezuur,
eventueel met azijnzuur, C12-C18vetzuren, n-octanol en/of n-decanol
als eindgroepen

SML = 30 mg/kg

85601

—

Silicaten, natuurlijke (met uitzondering van asbest)

95000

028931-67-1

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

QMA = 4,8 mg/6 dm2

Esters van glycerol met nonaanzuur

Trimethylolpropaantrimethacrylaatmethylmethacrylaat, copolymeer”

b) Ten aanzien van de volgende additieven van deel A wordt de inhoud van de kolom „Beperkingen en/of specificaties” van de tabel als volgt vervangen:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„45450

068610-51-5

p-Kresol–dicyclopentadieen–isobutyleen, copolymeer

SML = 5 mg/kg

77895

068439-49-6

Polyethyleenglycol
(EO
monoalkyl(C16-C18ether

SML = 0,05 mg/kg. Volgens specificatie in bijlage V”

= 2-6)-

c) De volgende additieven worden uit de tabel in deel A geschrapt:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„56565

—

Esters van glycerol met nonaanzuur

67170

—

Mengsel van (80-100 % m/m) 5,7-ditert-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

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

85600

—

Silicaten, natuurlijke”
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3. Deel B wordt als volgt gewijzigd:
a) De volgende additieven worden overeenkomstig de passende rekenkundige volgorde in de tabel in deel B ingevoegd:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„34650

151841-65-5

Aluminiumhydroxybis[2,2'-methyleenbis (4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat

SML = 5 mg/kg

38000

000553-54-8

Lithiumbenzoaat

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

40720

025013-16-5

tert-Butyl-4-hydroxyanisool (BHA)

SML = 30 mg/kg

46640

000128-37-0

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (BHT)

SML = 3,0 mg/kg

54880

000050-00-0

Formaldehyd

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

55200

001166-52-5

Dodecylgallaat

SML(T) = 30 mg/kg (34)

55280

001034-01-1

Octylgallaat

SML(T) = 30 mg/kg (34)

55360

000121-79-9

Propylgallaat

SML(T) = 30 mg/kg (34)

67896

020336-96-3

Lithiummyristaat

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

71935

007601-89-0

Natriumperchloraat-monohydraat

SML = 0,05 mg/kg (31)

76680

068132-00-3

Polycyclopentadieen, gehydrogeneerd

SML = 5 mg/kg (1)

86480

007631-90-5

Natriumbisulfiet

SML(T) = 10 mg/kg (30) (uitgedrukt
als SO2)

86920

007632-00-0

Natriumnitriet

SML = 0,6 mg/kg

86960

007757-83-7

Natriumsulfiet

SML(T) = 10 mg/kg (30) (uitgedrukt
als SO2)

87120

007772-98-7

Natriumthiosulfaat

SML(T) = 10 mg/kg (30) (uitgedrukt
als SO2)

94400

036443-68-2

Triethyleenglycolbis[3-(3-tert-butyl-4hydroxy-5-methylfenyl)propionaat]

SML = 9 mg/kg”

b) De volgende additieven worden uit de tabel in deel B geschrapt:
Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

„46720

004130-42-1

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

QMA = 4,8 mg/6 dm2

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

95000

028931-67-1

Trimethylolpropaantrimethacrylaatmethylmethacrylaat, copolymeer”
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BIJLAGE III
Bijlage IV komt als volgt te luiden:
„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 3hydroxyvaleriaanzuur, copolymeer

Volgens specificatie in bijlage V”
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BIJLAGE IV
In bijlage V worden de vroegere specificaties voor de referentienummers 16690 en 18888 in deel B gewijzigd en nieuwe
specificaties voor de referentienummers 11530 en 77895 toegevoegd zoals hieronder aangegeven:
„Ref.-nr.

ANDERE SPECIFICATIES

11530

2-Hydroxypropylacrylaat
Mag maximaal 25 % (m/m) 2-hydroxyisopropylacrylaat (CAS-nr. 002918-23-2) bevatten

16690

Divinylbenzeen
Mag maximaal 45 % (m/m) ethylvinylbenzeen bevatten

18888

3-Hydroxyboterzuur en 3hydroxyvaleriaanzuur, 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

Beperking

QMA voor crotonzuur = 0,05 mg/6 dm2

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

— lood

ten hoogste 2 mg/kg kunststof

— arseen

ten hoogste 1 mg/kg kunststof

— chroom

ten hoogste 1 mg/kg kunststof

10.3.2004

10.3.2004

NL

Ref.-nr.

77895

Publicatieblad van de Europese Unie
ANDERE SPECIFICATIES

Polyethyleenglycol (EO = 2-6)-monoalkyl(C16-C18)ether
De samenstelling van dit mengsel is:
— polyethyleenglycol (EO = 2-6)-monoalkyl(C16-C18)ether (ongeveer 28 %)
— vetalcoholen (C16-C18) (ongeveer 48 %)
— ethyleenglycolmonoalkyl(C16-C18)ether (ongeveer 24 %)”
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BIJLAGE V
Bijlage VI komt als volgt te luiden:
„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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 38000,
42400, 64320, 67896, 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 referentienummers 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 referentienummers 45200,
64320, 81680 en 86800 genoemde stoffen (uitgedrukt als jood) de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(12) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 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 referentienummers 93120 en
93280 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
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(22) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 17260,
18670, 54880 en 59280 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 referentienummers 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 referentienummers 13720 en
40580 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(25) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 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 referentienummers 14950,
15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 en 25270 genoemde
stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(27) In dit specifieke geval betekent QMA(T) dat de som van de restgehalten van de onder de referentienummers 10599/
90A, 10599/91, 10599/92A en 10599/93 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(28) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 13480 en
39680 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(29) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 22775 en
69920 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(30) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 86480,
86960 en 87120 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(31) Indien in aanraking met vetten moet de naleving worden gecontroleerd met behulp van simulanten voor levensmiddelen met verzadigde vetten als simulant D.
(32) Indien in aanraking met vetten moet de naleving worden gecontroleerd met behulp van isooctaan ter vervanging
van simulant D (instabiel).
(33) In dit specifieke geval betekent QMA(T) dat de som van de restgehalten van de onder de referentienummers 14800
en 45600 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.
(34) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 55200,
55280 en 55360 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.”
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RICHTLIJN 2004/29/EG VAN DE COMMISSIE
van 4 maart 2004
betreffende de vaststelling van de kenmerken en de minimumeisen voor het onderzoek van de
wijnstokrassen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 april 1968
betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2003/61/EG (2), en met name op artikel 5 quinquies, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 72/169/EEG van de Commissie van 14 april
1972 betreffende de vaststelling van de kenmerken en
van de minimumeisen voor het onderzoek van de wijnstokrassen (3) is ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de
duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst
dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2)

De lidstaten dienen overeenkomstig de bepalingen van
Richtlijn 68/193/EEG een lijst op te stellen van de rassen
die op hun grondgebied voor goedkeuring alsmede voor
controle van standaardteeltmateriaal zijn toegelaten.

(3)

Voor de toelating van de rassen moet worden voldaan
aan communautaire eisen waarvan de naleving moet
worden gewaarborgd door officiële onderzoekingen en
met name door keuringen te velde.

(4)

(5)

De onderzoekingen moeten betrekking hebben op een
voldoende groot aantal eisen aan de hand waarvan de
rassen kunnen worden omschreven.
Het is noodzakelijk op communautair vlak de
kenmerken te bepalen waarop het onderzoek ten minste
betrekking moet hebben.

(9)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten
met betrekking tot de in bijlage III, deel B, genoemde
termijnen voor omzetting in nationaal recht van de
aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
De lidstaten schrijven voor dat de officiële onderzoekingen die
worden verricht met het oog op de toelating van wijnstokrassen, ten minste betrekking moeten hebben op de in bijlage I
vermelde kenmerken.
Zij zorgen ervoor dat bij het verrichten van de onderzoekingen
is voldaan aan de in bijlage II vermelde minimumeisen.
Artikel 2
Richtlijn 72/169/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage III, deel
A, genoemde richtlijn, wordt ingetrokken, onverminderd de
verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage
III, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal
recht van de aldaar genoemde richtlijnen.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens
de concordantietabel in bijlage IV.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4

(6)

Verder moeten de minimumeisen betreffende het
verrichten van het onderzoek worden vastgesteld.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

(7)

De genoemde kenmerken en minimumeisen voor de
onderzoekingen moeten worden vastgesteld rekening
houdend met de stand van wetenschap en techniek.

Gedaan te Brussel, 4 maart 2004.

(8)

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

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw.

PB L 93 van 17.4.1968, blz. 15.
PB L 165 van 3.7.2003, blz. 23.
PB L 103 van 2.5.1972, blz. 25.
Zie bijlage III, deel A.

Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
DEEL A
MORFOLOGISCHE KENMERKEN BETREFFENDE HET ONDERZOEK VAN DE ONDERSCHEIDBAARHEID,
DE BESTENDIGHEID EN DE HOMOGENITEIT
1.

UITBOTTING VAN EEN GROEIENDE TAK MET EEN LENGTE VAN 10 TOT 20 CM

1.1. Vorm
1.2. Kleur (bij het opengaan van de knoppen voor het vaststellen van de anthocyaankleuring)
1.3. Beharing
2.

GROENE, NOG NIET VERHOUTE RANK TIJDENS DE BLOEITIJD

2.1. Dwarsdoorsnede (vorm en omtrek)
2.2. Beharing
3.

VERHOUTE RANK

3.1. Oppervlakte
3.2. Stengellid
4.

VERDELING VAN DE HECHTRANKEN

5.

JONGE BOVENSTE BLADEREN OP EEN GROEIENDE TAK MET EEN LENGTE VAN 10 TOT 30 CM (DE EERSTE
DRIE DUIDELIJK VAN DE GROEITOP GESCHEIDEN BLADEREN, GETELD VANAF DE GROEITOP)

5.1. Kleur
5.2. Beharing
6.

VOLGROEID BLAD (TUSSEN DE ACHTSTE EN DE ELFDE KNOOP):

6.1. Foto
6.2. Tekening of bladafdruk met schaal
6.3. Algemene vorm
6.4. Aantal bladlobben
6.5. Bladsteelsinus
6.6. Diepte van de bovenste en onderste laterale sinus
6.7. Beharing op de onderzijde
6.8. Oppervlakte
6.9. Insnijding van de bladrand
7.

BLOEM
Herkenbaar geslacht

8.

INDUSTRIEEL RIJPE DRUIVENTROS (BIJ WIJN- EN TAFELDRUIVENRASSEN)

8.1. Foto (met schaal)
8.2. Vorm
8.3. Grootte
8.4. Steel van de tros (lengte)
8.5. Gemiddeld gewicht in gram
8.6. Weerstand bij het afristen van de druiven
8.7. Compactheid van de tros
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INDUSTRIEEL RIJPE DRUIF (BIJ WIJN- EN TAFELDRUIVENRASSEN)

9.1. Foto (met schaal)
9.2. Vorm
9.3. Grootte met vermelding van het gemiddelde gewicht
9.4. Kleur
9.5. Schil (bij tafeldruivenrassen)
9.6. Aantal pitten (bij tafeldruivenrassen)
9.7. Vruchtvlees
9.8. Sap
9.9. Aroma

10. ZAAD (BIJ WIJN- EN TAFELDRUIVENRASSEN)
Foto van twee zijden en in profiel (met schaal).

DEEL B
FYSIOLOGISCHE KENMERKEN BETREFFENDE HET ONDERZOEK VAN DE ONDERSCHEIDBAARHEID, DE
BESTENDIGHEID EN DE HOMOGENITEIT

1.

VEGETATIEVE VERSCHIJNSELEN

1.1.

Vaststelling van de fenologische kenmerken
De fenologische kenmerken worden vastgesteld in vergelijking met één of meer van de volgende controlerassen.

1.1.1.

Voor Duitsland:

1.1.1.1. rassen die witte druiven geven

— Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau

1.1.1.2. rassen die blauwe druiven geven

— Blauer Spätburgunder

1.1.2.

Voor Griekenland:

1.1.2.1. rassen die witte druiven geven

— Savatiano, Zoumiatiko, Vilaria, Assyrtiko, Chardonnay

1.1.2.2. rassen die blauwe druiven geven

— Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

1.1.2.3. rassen die tafeldruiven geven

— Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

1.1.3.

Voor Spanje:

1.1.3.1. rassen die witte druiven geven

— Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

1.1.3.2. rassen die blauwe druiven geven

— Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

1.1.3.3. rassen die tafeldruiven geven

— Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

1.1.4.

Voor Frankrijk:

1.1.4.1. rassen die witte druiven geven

— Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

1.1.4.2. rassen die blauwe druiven geven

— Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan,
Grenache noir

1.1.4.3. rassen die tafeldruiven geven

— Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

1.1.5.

Voor Italië:

1.1.5.1. rassen die witte druiven geven

— Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

1.1.5.2. rassen die blauwe druiven geven

— Barbera, Merlot, Sangiovese

1.1.5.3. rassen die tafeldruiven geven

— Regina, Chasselas dorato, Cardinal

1.1.6.

Voor Luxemburg:
rassen die witte druiven geven

— Riesling, Müller-Thurgau.
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Datum van het opengaan van de knoppen
De datum waarop de helft der ogen van een normaal gesnoeide tak zijn opengegaan, waardoor hun interne
beharing ten opzichte van controlerassen zichtbaar is geworden.

1.3.

Datum van de volle bloei
De datum waarop bij een geheel van planten de helft der bloemen zijn opengegaan ten opzichte van controlerassen.

1.4.

Rijpheid (bij wijn- en tafeldruivenrassen)
Naast de rijpheidsperiode zal ook de dichtheid of de waarschijnlijke sterkte van de mest, de zuurgraad en de
opbrengst in druiven, uitgedrukt in kilogram per overeenkomstige hectare, vergeleken met één of meer controlerassen die zo mogelijk ongeveer een even grote opbrengst hebben, worden aangegeven.

2.

KENMERKEN

2.1.

Groeikracht

2.2.

Snoeiwijze (plaats van de eerste vruchtdragende knop, meest geschikte snoeiwijze)

2.3.

Productie

2.3.1.

Regelmatigheid

2.3.2.

Opbrengst

2.3.3.

Anomalieën

2.4.

Weerstand of gevoeligheid

2.4.1.

Voor ongunstige milieufactoren

2.4.2.

Voor schadelijke organismen

2.4.3.

Eventuele gevoeligheid van de druif voor het barsten

2.5.

Gedrag tijdens de vegetatieve vermenigvuldiging

2.5.1.

Enting

2.5.2.

Stekking

3.

GEBRUIK

3.1.

als wijndruiven

3.2.

als tafeldruiven

3.3.

als onderstam

3.4.

Industrieel gebruik.
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BIJLAGE II
MINIMUMEISEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DE ONDERZOEKINGEN
1.

ECOLOGISCHE KENMERKEN

1.1.

Plaats

1.2.

Geografische omstandigheden

1.2.1. Geografische lengte
1.2.2. Geografische breedte
1.2.3. Hoogte
1.2.4. Expositie en helling
1.3.

Klimatologische omstandigheden

1.4.

Bodemgesteldheid.

2.

TECHNISCHE UITVOERINGSBEPALINGEN

2.1.

bij wijn- en tafeldruivenrassen

2.1.1. 24 planten, zo mogelijk op meerdere onderstammen
2.1.2. Ten minste drie teeltjaren
2.1.3. Ten minste twee ecologisch verschillende plaatsen
2.1.4. De verhouding van welslagen bij het enten wordt ten minste bij drie verschillende rassen van onderstammen
onderzocht
2.2.

bij onderstammen

2.2.1. Vijf planten, die ten minste op twee wijzen zijn geleid
2.2.2. Vijf jaren, te berekenen vanaf het tijdstip van de planting
2.2.3. Drie ecologisch verschillende plaatsen
2.2.4. De verhouding van welslagen bij het enten wordt ten minste bij drie verschillende entrijzen onderzocht.

BIJLAGE III
DEEL A
Ingetrokken richtlijn met de wijziging ervan
(bedoeld in artikel 2)
— Richtlijn 72/169/EEG

(PB L 103 van 2.5.1972, blz. 25)

— Richtlijn 86/267/EEG

(PB L 169 van 26.6.1986, blz. 46)
DEEL B
Termijnen voor omzetting in nationaal recht
(bedoeld in artikel 2)
Richtlijn

Omzettingstermijn

72/169/EEG

1 juli 1972

86/267/EEG

1 januari 1987
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BIJLAGE IV
CONCORDANTIETABEL
Richtlijn 72/169/EEG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

—

—

Artikel 2

—

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Bijlage I, deel A

Bijlage I, deel A

Bijlage I, deel B, punt 1.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1 bis

Bijlage I, deel B, punt 1.1.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1 bis.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.2.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1 bis.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.2.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1 bis.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.2.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1 ter

Bijlage I, deel B, punt 1.1.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1 ter.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.3.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1 ter.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.3.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.1 ter.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.3.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.4

Bijlage I, deel B, punt 1.1.2.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.4.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.2.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.4.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.2.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.4.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.5

Bijlage I, deel B, punt 1.1.3.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.5.1

Bijlage I, deel B, punt 1.1.3.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.5.2

Bijlage I, deel B, punt 1.1.3.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.5.3

Bijlage I, deel B, punt 1.1.4

Bijlage I, deel B, punt 1.1.6

Bijlage I, deel B, punt 1.2

Bijlage I, deel B, punt 1.2

Bijlage I, deel B, punt 1.3

Bijlage I, deel B, punt 1.3

Bijlage I, deel B, punt 1.4

Bijlage I, deel B, punt 1.4

Bijlage I, deel B, punten 2 en 3

Bijlage I, deel B, punten 2 en 3

Bijlage II

Bijlage II

—

Bijlage III

—

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 maart 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad met
betrekking tot het gebruik van halon 2402
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 639)
(2004/232/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Bij de vervanging van brandbestrijdingsapparatuur met
halonen door alternatieve middelen voor brandbestrijding moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van technisch en economisch haalbare alternatieven of technologieën die met het oog op milieu en
gezondheid aanvaardbaar zijn. Wanneer apparatuur voor
brand- en explosiebeveiliging bij militaire toepassingen
wordt aangepast door de installatie van apparatuur
zonder halonen, moet dit zodanig worden gepland dat
een onaanvaardbare aantasting van de verdedigingsmogelijkheden van de staten die tot de Europese Unie zullen
toetreden, wordt voorkomen. Vaak moeten er speciale
begrotingsmiddelen en een bepaalde tijd voor omschakeling op een alternatief worden uitgetrokken om de alternatieve brandbeschermingsmiddelen zodanig aan te
passen dat ze veilig en effectief kunnen functioneren.

(5)

Krachtens artikel 4, lid 4, onder v), van Verordening
(EG) nr. 2037/2000 moeten halonen die zijn geïnstalleerd in apparatuur die niet als kritische toepassing in
bijlage VII wordt genoemd, uiterlijk op 31 december
2003 buiten gebruik worden gesteld en moeten de
halonen overeenkomstig artikel 16 worden teruggewonnen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling wegens kritische toepassing waardoor het gebruik
van halon 2402 in de landen die tot de Europese Unie
zullen toetreden na die datum zou mogen worden voortgezet, moet bijlage VII van Verordening (EG) nr. 2037/
2000 zodanig worden gewijzigd dat dit brandbestrijdingsmiddel voor een aantal toepassingen mag worden
gebruikt.

(6)

Verordening (EG) nr. 2037/2000 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het bij artikel 18,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde
comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees
Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (1), en met name op artikel 4, lid 4,
onder iv),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie is in de loop van de toetsing, zoals
bepaald in artikel 4, lid 4, onder iv), van Verordening
(EG) nr. 2037/2000, en na raadpleging van de lidstaten,
vertegenwoordigers van de regeringen van de staten die
op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zullen toetreden en
belanghebbenden, ten aanzien van het gebruik van halon
2402 tot de volgende conclusies gekomen.

(2)

De productie van halon 2402 is in ontwikkelde landen
gestaakt op 1 januari 1994, toen de partijen bij het
Protocol van Montreal zijn overeengekomen de
productie in ontwikkelde landen stop te zetten. Sindsdien moest halon 2402, wanneer daar behoefte aan was,
worden verkregen bij gespecialiseerde opslagplaatsen
waar halonen die door alternatieven werden vervangen,
werden opgeslagen.

(3)

Halon 2402 wordt in de staten die op 1 mei 2004 tot
de Europese Unie zullen toetreden op grote schaal
gebruikt voor brand- en explosiebestrijding in de militaire sector en andere sectoren waar het wordt gebruikt,
bijvoorbeeld, in nucleaire installaties en bij het vervoer
te land, ter zee en in de lucht.

1

( ) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1804/2003 (PB L 265 van 16.10.2003,
blz. 1).

10.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 71/29

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Bijlage VII van Verordening (EG) nr. 2037/2000 wordt overeenkomstig de bijlage van deze beschikking
gewijzigd.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 maart 2004.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie

BIJLAGE
Aan bijlage VII van Verordening (EG) nr. 2037/2000 wordt de volgende tekst toegevoegd:
„Gebruik van halon 2402 in uitsluitend Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,
Malta, Polen, Slowakije en Slovenië:
— in luchtvaartuigen voor de beveiliging van bemanningscabines, motorgondels, vrachtruimten en droge ruimten
(dry bays) en voor het inert maken van brandstoftanks,
— in bemande ruimten en motorkamers van militaire landvoertuigen en zeeschepen,
— voor het inert maken van bemande ruimten waarin brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen vrijkomen in de
militaire, de olie-, de gas- en de petrochemische sector en op bestaande vrachtschepen,
— voor het inert maken van bestaande, bemande communicatie- en commandoposten van de militaire sector of
die om andere redenen essentieel zijn voor landsregeringen en voor de nationale veiligheid,
— voor het inert maken van ruimten waarin gevaar voor verspreiding van radioactief materiaal bestaat,
— in handblusapparaten en vaste blusapparatuur voor motoren aan boord van luchtvaartuigen,
— in blusapparaten die essentieel zijn voor de persoonlijke veiligheid bij het eerste bluswerk door brandweerlieden,
— in blusapparaten van de militaire sector en van de politie voor gebruik op personen.”
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 maart 2004
tot machtiging van bepaalde laboratoria om de doelmatigheid van antirabiësvaccinatie bij sommige
als huisdier gehouden carnivoren te controleren
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 646)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/233/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

In het kader van de maatregelen die in de plaats van de
quarantaine worden toegepast, is een procedure opgezet
om de deskundigheid van laboratoria op het gebied van
titrering van antilichamen bij sommige als huisdier
gehouden carnivoren die tegen rabiës zijn ingeënt, te
toetsen.

(5)

Het laboratorium AFSSA in Nancy past de vastgestelde
toetsingsprocedure toe teneinde de laboratoria te evalueren met het oog op de erkenning van die laboratoria
voor het uitvoeren van serologische tests bij sommige
carnivoren die tegen rabiës zijn ingeënt.

(6)

Verschillende lidstaten hebben aanvragen ingediend om
laboratoria te erkennen voor de uitvoering van analyses
om de doelmatigheid van antirabiësvaccins bij sommige
als huisdier gehouden carnivoren te controleren.

(7)

Het laboratorium AFSSA in Nancy heeft de door de
lidstaten ingediende aanvragen onderzocht en heeft de
resultaten daarvan naar de Commissie gezonden.

(8)

Op basis van deze resultaten kan de Commissie een lijst
opstellen van de laboratoria die gemachtigd zijn om
serologische tests uit te voeren bij carnivoren die tegen
rabiës zijn ingeënt.

(9)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 2000/258/EG van de Raad van 20 maart
2000 houdende aanwijziging van een specifiek instituut dat
verantwoordelijk is voor de vaststelling van de criteria die
nodig zijn voor de normalisatie van de serologische tests om de
doelmatigheid van antirabiësvaccins te controleren (1), en met
name op artikel 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Beschikking 2001/296/EG van de Commissie van 29
maart 2001 tot machtiging van bepaalde laboratoria om
de doelmatigheid van antirabiësvaccinatie bij sommige
als huisdier gehouden carnivoren te controleren (2) is
herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de
duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst
dient tot codificatie van deze beschikking te worden
overgegaan.
Bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992
tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften
voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor
ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften
geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld
in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (4)
is in een systeem voorzien dat in de plaats kan komen
van de quarantaine bij het binnenbrengen van bepaalde
als huisdier gehouden carnivoren op het grondgebied
van bepaalde lidstaten die vrij zijn van rabiës. Dat houdt
in dat, aan de hand van een titrering van het aantal antilichamen, moet worden gecontroleerd of de vaccinatie
bij deze dieren doelmatig is geweest.
Het laboratorium AFSSA in Nancy, Frankrijk, is bij
Beschikking 2000/258/EG aangewezen als specifiek
instituut dat verantwoordelijk is voor de vaststelling van
de criteria die nodig zijn voor de normalisatie van de
serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccinatie te controleren.

(1) PB L 79 van 30.3.2000, blz. 40. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2003/60/EG van de Commissie (PB L 23 van 28.1.2003, blz.
30).
2
( ) PB L 102 van 12.4.2001, blz. 58. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2002/341/EG (PB L 117 van 4.5.2002, blz. 13).
(3) Zie bijlage II.
(4) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1398/2003 van de Commissie (PB L 198 van
6.8.2003, blz. 3).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In bijlage I is de lijst opgenomen van de door de lidstaten voorgedragen laboratoria die zijn gemachtigd om analyses uit te
voeren om de doelmatigheid van antirabiësvaccinatie bij
sommige als huisdier gehouden carnivoren te controleren.

Artikel 2
Beschikking 2001/296/EG wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als
verwijzingen naar de onderhavige beschikking en worden
gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.
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Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 maart 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
LABORATORIA
België
Institut Pasteur de Bruxelles
Rue Engeland 642
B-1180 Bruxelles
Denemarken
Danish Institute for Food and Veterinary Research
Lindholm
DK-4771 Kalvehave
Duitsland
1. Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin, Justus-Liebig-Universität Giessen
Frankfurter Straße 107
D-35392 Giessen
2. Eurovir Hygiene-Institut
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BIJLAGE II
Ingetrokken beschikking met de achtereenvolgende wijzigingen ervan
Beschikking 2001/296/EG
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BIJLAGE III
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 9 maart 2004
tot beëindiging van het nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr.
384/96 van de Raad, van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op geïntegreerde
compacte fluorescentielampen (CFL-i) uit de Volksrepubliek China
(2004/234/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

gesteld om binnen de in het bericht van inleiding
vermelde termijn hun standpunt schriftelijk bekend te
maken en te verzoeken om te worden gehoord.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1972/2002 (2), en met name op artikel
12,

B. INTREKKING VAN HET VERZOEK EN BEËINDIGING
VAN HET NIEUW ONDERZOEK
(6)

De indiener van het verzoek deelde de Commissie per
brief van 21 november 2003 formeel mede zijn verzoek
in te trekken.

(7)

In zijn brief onderstreepte de indiener van het verzoek
onder meer dat de nadruk moet worden gelegd op en
prioriteit moet worden verleend aan met name de invoer
van CFL-i die illegaal plaatsvindt door schending van het
EG-douanerecht, de internationale handelswetgeving en
anderzins in strijd is met aanvaardbare handelspraktijken
en niet zozeer aan invoer waarbij is voldaan aan de
gebruikelijke douaneprocedures, waarvoor antidumpingrechten zijn betaald en die klaarblijkelijk slechts een
gering deel vertegenwoordigt van de invoer van Chinese
CFL-i in de Gemeenschap. Voorts werd benadrukt dat de
fraude een verontrustende omvang begint aan te nemen
en op dusdanig schaamteloze wijze plaatsvindt dat de
autoriteiten van de Gemeenschap en de lidstaten bij hun
samenwerking voorrang moeten verlenen aan de bestrijding van illegale handelspraktijken die de EG-markt
verstoren. De indiener van de klacht verklaarde tevens
dat in een aantal lidstaten met succes tal van antifraudeonderzoeken zijn uitgevoerd.

(8)

Het nieuw onderzoek kan worden beëindigd wanneer
het verzoek wordt ingetrokken mits beëindiging niet
indruist tegen het belang van de Gemeenschap.

(9)

De Commissie was van oordeel dat onderhavige procedure dient te worden beëindigd, daar uit het onderzoek
niet is gebleken dat dit in strijd is met het belang van de
Gemeenschap. De belanghebbenden werden hiervan in
kennis gesteld en in de gelegenheid gesteld opmerkingen
te maken. Er werden geen opmerkingen ontvangen
waaruit bleek dat beëindiging niet in het belang van de
Gemeenschap was. Een aantal importeurs merkte wel op
dat fraudepraktijken de mededinging inderdaad verstoren
en dat maatregelen moeten worden genomen om deze
praktijken te bestrijden.

(10)

De Commissie stelt derhalve vast dat het nieuw antiabsorptieonderzoek met betrekking tot de invoer in de
Gemeenschap van het betrokken product uit de Volksrepubliek China moet worden beëindigd,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE
(1)

Op 26 augustus 2002 ontving de Commissie een
verzoek om te onderzoeken of de antidumpingmaatregelen die waren ingesteld op geïntegreerde elektronische
compacte fluorescentielampen uit de Volksrepubliek
China gevolgen hadden voor de verkoop- en de wederverkoopprijzen van het betrokken product in de
Gemeenschap.

(2)

Het verzoek was ingediend door de Establishing Legal
Lighting Competition (E2LC) Federation („de klagende
partij”) namens producenten in de Gemeenschap die
samen meer dan 90 % vertegenwoordigen van de totale
EG-productie van het betrokken product.

(3)

Het verzoek bevatte bewijsmateriaal waaruit bleek dat de
antidumpingrechten die waren vastgesteld voor CFL-i uit
de Volksrepubliek China geen of onvoldoende wijzigingen hebben gebracht in de verkoop- of de wederverkoopprijzen in de Gemeenschap.

(4)

Na overleg heeft de Commissie middels een bericht in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (3) een
nieuw onderzoek geopend (anti-absorptie) van de invoer
in de Gemeenschap van het betrokken product dat
momenteel
wordt
ingedeeld
onder
GN-code
ex 8539 31 90 uit de Volksrepubliek China, overeenkomstig artikel 12 van de basisverordening.

(5)

De Commissie heeft de haar bekende producenten/
exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers van
het exportland en producenten van CFL-i in de Gemeenschap officieel van het nieuw onderzoek in kennis
gesteld. Belanghebbenden werden in de gelegenheid

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.
(2) PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1.
(3) PB C 244 van 10.10.2002, blz. 2.
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BESLUIT:

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van
zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 1
Het nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 384/96 van de antidumpingmaatregelen die van
toepassing zijn op de invoer van geïntegreerde elektronische
compacte fluorescentielampen (CFL-i) uit de Volksrepubliek
China wordt hierbij beëindigd.

Gedaan te Brussel, 9 maart 2004.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

