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I
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 637/2007 VAN DE COMMISSIE
van 8 juni 2007
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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

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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

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.

(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.

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 juni 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005,
blz. 3).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 8 juni 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA
TR
ZZ

64,6
94,2
79,4

0707 00 05

JO
TR
ZZ

167,1
162,3
164,7

0709 90 70

TR
ZZ

98,7
98,7

0805 50 10

AR
ZA
ZZ

54,4
51,7
53,1

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

93,3
74,3
102,0
85,7
71,8
105,2
108,9
55,1
95,3
88,0

0809 10 00

IL
TR
ZZ

196,3
203,0
199,7

0809 20 95

TR
US
ZZ

409,4
338,3
373,9

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 638/2007 VAN DE COMMISSIE
van 8 juni 2007
tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007
vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van
de sector suiker
stropen voor het verkoopseizoen 2006/2007 zijn
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 van de
Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 626/2007 van de
Commissie (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van
20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van
30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft de handel
met derde landen in de sector suiker (2), en met name op
artikel 36,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde

(2)

De bovenbedoelde prijzen en invoerrechten moeten op
grond van de gegevens waarover de Commissie nu beschikt, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 951/2006 worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening
(EG) nr. 951/2006 bedoelde producten worden gewijzigd zoals
aangegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 juni 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2011/2006 (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 1).
(2) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2031/2006 (PB L 414 van 30.12.2006, blz. 43).

(3) PB L 179 van 1.7.2006, blz. 36.
(4) PB L 145 van 7.6.2007, blz. 3.
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BIJLAGE
Met ingang van 9 juni 2007 geldende gewijzigde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor
witte suiker, ruwe suiker en de producten van GN-code 1702 90 99
(EUR)
Representatieve prijs per 100 kg
nettogewicht van het betrokken product

GN-code

Aanvullend invoerrecht per 100 kg
nettogewicht van het betrokken product

1701 11 10 (1)

19,15

6,73

(1)

19,15

12,54

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

19,15
19,15

6,54
12,02

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

23,43
23,43

9,00
9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41

1701 11 90

(1) Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt III, bij Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad
(PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1).
(2) Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt II, bij Verordening (EG) nr. 318/2006.
3
( ) Vastgesteld per procentpunt sacharosegehalte.
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VERORDENING (EG) Nr. 639/2007 VAN DE COMMISSIE
van 8 juni 2007
tot 78e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde
specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met
Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 467/2001 van de Raad
en economische middelen krachtens die verordening
worden bevroren.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van
27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die
banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en
de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de
uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan,
tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van
de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten
aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op
artikel 7, lid 1, eerste streepje,

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op
1 juni 2007 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet
dus dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 2
(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden
personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden

Deze verordening treedt in werking op de dag die volgt op 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, 8 juni 2007.
Voor de Commissie
Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

(1) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 553/2007 van de Commissie (PB L 131 van
23.5.2007, blz. 16).
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BIJLAGE
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:
De vermelding „Abu Hafs de Mauritaniër (ook bekend als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad AlWalid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren op 1.1.1975” in de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door:
„Mahfouz Ould Al-Walid (ook bekend als a) Abu Hafs de Mauritaniër, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad AlWalid). Geboortedatum: 1.1.1975.”

9.6.2007
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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 21 mei 2007
betreffende de niet-opneming van oxydemeton-methyl in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2098)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/392/EG)
de uitvoering van de tweede fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG, vastgesteld en is een lijst opgesteld van
werkzame stoffen die moeten worden beoordeeld met
het oog op hun eventuele opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Oxydemeton-methyl is in die lijst
opgenomen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name op artikel 8, lid 2, vierde alinea,

(3)

Voor oxydemeton-methyl zijn de uitwerking op de menselijke gezondheid en het milieueffect overeenkomstig de
Verordeningen (EG) nr. 451/2000 en (EG) nr. 703/2001
beoordeeld voor een aantal door de kennisgever voorgestelde toepassingen. Bovendien worden in die verordeningen de als rapporteur optredende lidstaten aangewezen
die overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 451/2000 de desbetreffende evaluatieverslagen met
aanbevelingen bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) moeten indienen. Voor oxydemetonmethyl was Frankrijk de rapporterende lidstaat en werd
alle relevante informatie op 3 mei 2004 ingediend.

(4)

Het evaluatieverslag is door de lidstaten en de EFSA intercollegiaal getoetst en op 23 juni 2006 bij de Commissie ingediend in de vorm van de conclusie van de EFSA
betreffende de intercollegiale toetsing van de risicoevaluatie van de werkzame stof oxydemeton-methyl als
pesticide (4). Dit verslag is door de lidstaten en de Commissie in het kader van het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid onderzocht en op
29 september 2006 afgerond in de vorm van het evaluatieverslag van de Commissie voor oxydemeton-methyl.

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Krachtens artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG mag
een lidstaat gedurende een periode van twaalf jaar na de
kennisgeving van die richtlijn toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen die niet in bijlage I van die richtlijn opgenomen werkzame stoffen bevatten en die twee jaar na
de datum van kennisgeving van de richtlijn al op de
markt zijn, op de markt worden gebracht terwijl deze
stoffen in het kader van een werkprogramma geleidelijk
worden onderzocht.

Bij de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 (2) en (EG) nr.
703/2001 (3) van de Commissie zijn de bepalingen voor

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/25/EG van de Commissie (PB L 106 van 24.4.2007,
blz. 34).
(2) PB L 55 van 29.2.2000, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1044/2003 (PB L 151 van 19.6.2003, blz. 32).
(3) PB L 98 van 7.4.2001, blz. 6.

(4) EFSA Scientific Report (2006) 86, 1-96, Conclusion regarding the
peer review of pesticide risk assessment of oxydemeton-methyl.
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Tijdens de evaluatie van deze werkzame stof is een aantal
problemen vastgesteld. Op basis van de beschikbare gegevens is met name niet aangetoond dat de blootstelling
van de consument aanvaardbaar is. De beschikbare informatie wijst op bezorgdheid in verband met metabolieten
die hetzelfde toxiciteitsniveau hebben als de werkzame
stof, en het kan niet worden uitgesloten dat zij voorkomen in gehalten die uit toxicologisch oogpunt zorgwekkend kunnen zijn. Bovendien waren er redenen tot bezorgdheid in verband met de blootstelling van toedieners,
werknemers en omstanders.
De Commissie heeft de kennisgever verzocht haar zijn
opmerkingen over de resultaten van de intercollegiale
toetsing te doen toekomen en aan te geven of hij al
dan niet van plan was om de stof verder te ondersteunen.
De kennisgever heeft zijn opmerkingen ingediend en
deze zijn zorgvuldig onderzocht. Ondanks de aangevoerde argumenten blijven de hierboven vermelde problemen echter onopgelost en de evaluaties op basis van
de verstrekte en tijdens de vergaderingen van deskundigen van de EFSA beoordeelde gegevens hebben niet aangetoond dat mag worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die oxydemeton-methyl bevatten, onder
de voorgestelde gebruiksvoorwaarden in het algemeen
aan de eisen van artikel 5, lid 1, onder a) en b), van
Richtlijn 91/414/EEG voldoen.

(7)

Oxydemeton-methyl mag bijgevolg niet in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG worden opgenomen.

(8)

De nodige maatregelen moeten worden genomen om
ervoor te zorgen dat de verleende toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die oxydemeton-methyl bevatten, binnen een bepaalde termijn worden ingetrokken en
niet worden verlengd, en dat voor dergelijke producten
geen nieuwe toelatingen worden verleend.

9.6.2007

lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG met het oog op de eventuele opneming van deze stof in bijlage I bij die richtlijn
onverlet.
(11)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Oxydemeton-methyl wordt niet als werkzame stof in bijlage I
bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen.
Artikel 2
De lidstaten zorgen ervoor dat:
a) toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die oxydemeton-methyl bevatten, uiterlijk op 21 november 2007 worden
ingetrokken;
b) met ingang van de datum van bekendmaking van deze beschikking geen toelatingen voor oxydemeton-methyl bevattende gewasbeschermingsmiddelen meer worden verleend of
verlengd.
Artikel 3
Eventuele door de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 6, van
Richtlijn 91/414/EEG toegestane termijnen moeten zo snel mogelijk en uiterlijk op 21 november 2008 aflopen.
Artikel 4

(9)

De looptijd van eventuele door de lidstaten toegestane
termijnen voor de verwijdering, de opslag, het op de
markt brengen en het gebruik van bestaande voorraden
gewasbeschermingsmiddelen die oxydemeton-methyl bevatten, moet worden beperkt tot twaalf maanden, zodat
de bestaande voorraden nog gedurende één extra groeiseizoen mogen worden gebruikt.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 mei 2007.
Voor de Commissie

(10)

Deze beschikking laat de indiening van een aanvraag
voor oxydemeton-methyl overeenkomstig artikel 6,

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 6 juni 2007
betreffende de niet-opneming van diazinon in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de
intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2339)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/393/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Het evaluatieverslag is door de lidstaten en de EFSA intercollegiaal getoetst en op 23 juni 2006 bij de Commissie ingediend in de vorm van de conclusie van de EFSA
betreffende de intercollegiale toetsing van de risico-evaluatie van de werkzame stof diazinon (4). Dit verslag is
door de lidstaten en de Commissie in het kader van het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid onderzocht en op 29 september 2006 afgerond in de vorm van het evaluatieverslag van de Commissie voor diazinon.

(5)

Tijdens de evaluatie van deze werkzame stof is een aantal
problemen vastgesteld. Uit de beschikbare gegevens is
met name niet gebleken dat de blootstelling van de toedieners, werknemers en omstanders aanvaardbaar is. Bovendien zijn ontoereikende gegevens over sommige zeer
toxische onzuiverheden verstrekt en kan de aanwezigheid
daarvan op niveaus die van toxicologisch of ecotoxicologisch belang zijn, niet worden uitgesloten.

(6)

De Commissie heeft de kennisgever verzocht haar zijn
opmerkingen over de resultaten van de intercollegiale
toetsing te doen toekomen en aan te geven of hij al
dan niet van plan was om de stof verder te ondersteunen.
De kennisgever heeft zijn opmerkingen ingediend en
deze zijn zorgvuldig onderzocht. Ondanks de aangevoerde argumenten blijven de hierboven vermelde problemen echter bestaan en de op basis van de verstrekte
en tijdens de vergaderingen van deskundigen van de
EFSA beoordeelde gegevens verrichte evaluaties hebben
niet aangetoond dat mag worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die diazinon bevatten, onder de
voorgestelde gebruiksvoorwaarden aan de eisen van artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 91/414/EEG
voldoen.

(7)

Diazinon mag daarom niet in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG worden opgenomen.

(8)

De nodige maatregelen moeten worden genomen om
erop toe te zien dat de verleende toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die diazinon bevatten, binnen
een bepaalde termijn worden ingetrokken en niet worden
verlengd, en dat voor dergelijke producten geen nieuwe
toelatingen worden verleend.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name op artikel 8, lid 2, vierde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG mag
een lidstaat gedurende een periode van twaalf jaar na de
kennisgeving van die richtlijn toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen die niet in bijlage I opgenomen werkzame stoffen bevatten en die twee jaar na de datum
van kennisgeving van de richtlijn reeds op de markt
zijn, op de markt worden gebracht terwijl deze stoffen
in het kader van een werkprogramma geleidelijk worden
onderzocht.

(2)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 (2) en (EG) nr.
703/2001 (3) van de Commissie zijn de bepalingen voor
de uitvoering van de tweede fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG vastgesteld en is een lijst opgesteld van
werkzame stoffen die moeten worden onderzocht met
het oog op hun opneming in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG. Diazinon is in die lijst opgenomen.

(3)

Voor diazinon zijn de uitwerking op de menselijke gezondheid en het milieueffect overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 en (EG)
nr. 703/2001 beoordeeld voor een aantal door de kennisgever voorgestelde toepassingen. Bovendien worden in
die verordeningen de als rapporteur optredende lidstaten
aangewezen die overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 451/2000 de desbetreffende evaluatieverslagen met aanbevelingen bij de Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid (EFSA) moeten indienen. Voor diazinon was de rapporterende lidstaat Portugal en was alle
relevante informatie ingediend op 9 juli 2004.

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/25/EG van de Commissie (PB L 106 van 24.4.2007,
blz. 34).
(2) PB L 55 van 29.2.2000, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1044/2003 (PB L 151 van 19.6.2003, blz. 32).
(3) PB L 98 van 7.4.2001, blz. 6.

(4) EFSA Scientific Report (2006) 85, 1-73. Conclusion regarding the
peer review of pesticide risk assessment of diazinon.
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De looptijd van eventuele door de lidstaten toegestane
termijnen voor de verwijdering, de opslag, het op de
markt brengen of het gebruik van bestaande voorraden
gewasbeschermingsmiddelen die diazinon bevatten, moet
worden beperkt tot twaalf maanden, zodat de bestaande
voorraden nog gedurende één extra groeiseizoen mogen
worden gebruikt.

Deze beschikking laat de indiening van een volledig aanvraagdossier voor diazinon overeenkomstig artikel 6,
lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG met het oog op de eventuele opneming van deze stof in bijlage I onverlet.

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

9.6.2007

Artikel 2
De lidstaten zorgen ervoor dat:
a) toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die diazinon
bevatten, vóór 6 december 2007 worden ingetrokken;
b) met ingang van de datum van bekendmaking van deze beschikking geen diazinon bevattende gewasbeschermingsmiddelen meer worden toegelaten en geen toelatingen voor dergelijke gewasbeschermingsmiddelen meer worden verlengd.
Artikel 3
Eventuele door de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 6, van
Richtlijn 91/414/EEG toegestane termijnen moeten zo snel mogelijk aflopen en in elk geval op 6 december 2008.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Gedaan te Brussel, 6 juni 2007.
Artikel 1

Voor de Commissie

Diazinon wordt niet als werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG opgenomen.

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie

9.6.2007
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2007
tot wijziging van Richtlijn 90/377/EEG van de Raad betreffende een communautaire procedure
inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/394/EG)
het feit dat diverse leveranciers nu op beide markten
actief zijn.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/377/EEG van de Raad betreffende een
communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de
prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (1), en met name op artikel 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Richtlijn 90/377/EEG worden bijzonderheden uiteengezet betreffende de vorm, de inhoud en alle andere
kenmerken van de informatie die moet worden verstrekt
aan ondernemingen die gas of elektriciteit leveren aan
industriële eindverbruikers.

(3)

Richtlijn 90/377/EEG moet dienovereenkomstig worden
gewijzigd.

(4)

De maatregelen van dit besluit stemmen overeen met het
advies van het in artikel 7 van Richtlijn 90/377/EEG
vermelde comité,

BESLUIT:

Artikel 1
De bijlagen bij Richtlijn 90/377/EEG worden vervangen door de
tekst die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2

(2)

De methode voor het verzamelen van prijsinformatie
moet worden bijgewerkt, zodat ze beter aansluit bij de
realiteit van de concurrerende markten voor elektriciteit
en gas die zijn tot stand gekomen in het kader van
Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en
houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG (2) en Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels
voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG (3), rekening houdende met

(1) PB L 185 van 17.7.1990, blz. 16. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/108/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 414).
(2) PB L 176 van 15.7.2003, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 2006/653/EG van de Commissie (PB L 270 van
29.9.2006, blz. 72).
(3) PB L 176 van 15.7.2003, blz. 57.

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op
die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2007.
Voor de Commissie
Andris PIEBALGS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
GASPRIJZEN
Gasprijzen voor industriële eindverbruikers
gesteld.

(1)

worden volgens de hierna uiteengezette methode verzameld en samen-

a)

De mee te delen prijzen zijn de prijzen die worden betaald door industriële eindverbruikers die via gaspijpleidingen
verdeeld gas aankopen voor eigen gebruik.

b)

Alle vormen van industrieel gasgebruik worden in aanmerking genomen. Consumenten die:
— gas gebruiken voor de opwekking van elektriciteit in elektriciteitscentrales of WKK-installaties,
— gas gebruiken voor niet energetische doeleinden (bv. in de chemische industrie),
— meer dan 4 000 000 Gigajoule (GJ) aan gas per jaar verbruiken,
zijn echter van het systeem uitgesloten.

c)

De geregistreerde prijzen zijn gebaseerd op een systeem van standaardverbruiksschijven, waarbij elke categorie
overeenstemt met een bepaalde jaarlijkse verbruiksschijf.

d)

De prijzen worden tweemaal per jaar verzameld, aan het begin van elke periode van zes maanden (januari en juli), en
hebben betrekking op de gemiddelde prijs die de industriële eindverbruikers gedurende de voorbije zes maanden
voor gas hebben betaald. De eerste prijsgegevens die aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen worden meegedeeld, hebben betrekking op de situatie op 1 januari 2008.

e)

De prijzen worden uitgedrukt in de nationale munteenheid, per Gigajoule. De gebruikte eenheid van energie wordt
gemeten op basis van de calorimetrische warmtewaarde (Gross Calorific Value, GCV).

f)

Alle kosten dienen in de prijs te zijn opgenomen: netwerktarieven plus verbruikte energie min eventuele kortingen of
premies, plus andere heffingen (huur van de meter, vaste kosten enz.). De kosten van eerste aansluiting zijn echter
niet in de prijzen opgenomen.

g)

De prijzen moeten als nationale gemiddelden worden geregistreerd.

h)

De lidstaten zorgen voor de opstelling en toepassing van kostenefficiënte procedures om te garanderen dat het
systeem voor het verzamelen van gegevens representatief is, uitgaande van de volgende regels:
— de prijzen zijn gewogen gemiddelden, waarbij het marktaandeel van de onderzochte gasleveranciers als weegfactor wordt gebruikt. Alleen wanneer de gewogen gemiddelden niet kunnen worden berekend, worden wiskundige gemiddelden gehanteerd. De lidstaten dienen in elk geval te garanderen dat een representatief gedeelte
van de nationale markt wordt onderzocht;
— de marktaandelen dienen gebaseerd te zijn op de hoeveelheid gas die door de gasleveranciers wordt gefactureerd
aan de industriële eindverbruikers. Indien mogelijk moeten de marktaandelen voor elke verbruikscategorie
afzonderlijk worden berekend. De informatie die gebruikt wordt voor het berekenen van de gewogen gemiddelde
prijzen wordt beheerd door de lidstaten, waarbij zij de voorschriften inzake vertrouwelijkheid in acht dienen te
nemen;
— teneinde de vertrouwelijkheid te bewaren, worden gegevens over de prijzen slechts meegedeeld indien er in de
betrokken lidstaat in elke onder j) genoemde categorie ten minste drie eindverbruikers zijn.

i)

Er dient informatie over drie prijsniveaus te worden verstrekt:
— de prijzen exclusief belastingen en heffingen;
— de prijzen exclusief btw en andere terugvorderbare belastingen;
— de prijzen inclusief alle belastingen, heffingen en btw.

j)

De gasprijzen worden onderzocht voor de volgende categorieën industriële eindverbruikers:
Jaarlijks gasverbruik (GJ)
Industriële eindverbruiker
Laagst

Verbruikscategorie-I1

Hoogst

< 1 000

Verbruikscategorie-I2

1 000

< 10 000

Verbruikscategorie-I3

10 000

< 100 000

Verbruikscategorie-I4

100 000

< 1 000 000

Verbruikscategorie-I5

1 000 000

<= 4 000 000

(1) Industriële eindverbruikers kunnen ook andere niet-residentiële verbruikers omvatten.

NL

9.6.2007

Publicatieblad van de Europese Unie

k)

Om de twee jaar, samen met het indienen van de prijsinformatie in januari, wordt informatie over het toepaste
systeem voor het verzamelen van informatie meegedeeld aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen, met name: een beschrijving van het onderzoek, het toepassingsgebied (aantal onderzochte leveranciers, totaal vertegenwoordigd marktpercentage enz.) en de criteria die gebruikt zijn voor het berekenen van de
gewogen gemiddelde prijzen en de totale verbruiksvolumen in elke verbruikscategorie. De eerste mededeling betreffende het systeem voor het verzamelen van informatie heeft betrekking op de situatie op 1 januari 2008.

l)

Eenmaal per jaar, samen met het indienen van de prijsinformatie in januari, wordt informatie over de belangrijkste
kenmerken en factoren die een invloed hebben op de voor elke verbruikscategorie meegedeelde prijzen meegedeeld
aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen.
De informatie heeft betrekking op:
— de met elke gebruikscategorie overeenstemmende gemiddelde belastingsfactoren voor industriële eindverbruikers,
berekend op basis van de totale geleverde energie en de gemiddelde maximale vraag;
— een beschrijving van de kortingen voor onderbreekbare leveringen;
— een beschrijving van de vaste kosten, kosten voor de huur van de meter en andere heffingen op nationaal niveau.

m) Eenmaal per jaar, samen met het indienen van de prijsinformatie in januari, wordt informatie verstrekt over de
tarieven en de berekeningsmethode en wordt een beschrijving gegeven van de belastingen die worden geheven op de
verkoop van gas aan industriële eindverbruikers. In die beschrijving moeten ook alle niet-fiscale heffingen ter dekking
van systeemkosten en openbaredienstverplichtingen zijn opgenomen.
De beschrijving van de belastingen moet uit drie duidelijk onderscheiden delen bestaan:
— belastingen, heffingen, niet-fiscale heffingen, vergoedingen en alle andere fiscale lasten die niet zijn geïdentificeerd
in de facturen welke aan industriële eindverbruikers worden verstrekt. De in dit punt beschreven elementen
worden opgenomen in de meegedeelde cijfers voor het prijsniveau: „Prijzen exclusief belastingen en heffingen”;
— belastingen en heffingen die zijn geïdentificeerd op de facturen die aan industriële eindverbruikers worden
verstrekt en die als niet-terugvorderbaar worden beschouwd. De in dit punt beschreven elementen worden
derhalve opgenomen in de meegedeelde cijfers voor het prijsniveau: „Prijzen exclusief btw en andere terugvorderbare belastingen”;
— belasting over de toegevoegde waarde (btw) en andere terugvorderbare belastingen die zijn geïdentificeerd in de
facturen die aan industriële eindverbruikers worden verstrekt. De in dit punt beschreven elementen worden
opgenomen in de meegedeelde cijfers voor het prijsniveau: „Prijzen inclusief alle belastingen, heffingen en btw”.
Overzicht van de bedoelde belastingen, heffingen, niet-fiscale heffingen, vergoedingen en fiscale lasten:
— belasting over de toegevoegde waarde;
— concessievergoedingen. Dit heeft meestal betrekking op licenties en vergoedingen voor het aanleggen van netwerken of andere gasvoorzieningen op gronden of publieke of private eigendommen;
— milieubelastingen of -heffingen. Dit heeft meestal betrekking op het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen of WKK of op het belasten van CO2-, SO2- of andere emissies die klimaatverandering in de hand werken;
— andere belastingen of heffingen die verband houden met de energiesector: openbaredienstverplichtingen/belastingen of heffingen voor de financiering van regelgevende instanties op het gebied van energie enz.;
— andere belastingen of heffingen die geen verband houden met de energiesector: nationale, lokale of regionale
fiscale belastingen op energieverbruik, belastingen op gasdistributie enz.
Belastingen op inkomen, eigendom, brandstof voor motorvoertuigen, weggebruik, telecommunicatie-, radio- en
reclamevergunningen, afval, enz. vallen niet onder deze beschrijving omdat ze ontegensprekelijk deel uitmaken
van de kosten van de exploitanten en ook gelden voor andere bedrijfssectoren of activiteiten.
n)

In lidstaten waar één bedrijf instaat voor alle industriële leveringen, mag de informatie door dat bedrijf worden
meegedeeld. In lidstaten waar meer dan een bedrijf actief is, moet de informatie door een onafhankelijk statistisch
orgaan worden meegedeeld.
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BIJLAGE II
ELEKTRICITEITSPRIJZEN
De elektriciteitsprijzen voor industriële eindverbruikers (1) worden volgens de hierna uiteengezette methode verzameld en
samengesteld.
a)

De mee te delen prijzen zijn de prijzen die worden betaald door industriële eindverbruikers die elektriciteit aankopen
voor eigen gebruik.

b)

Alle vormen van industrieel elektriciteitsgebruik worden in aanmerking genomen.

c)

De geregistreerde prijzen zijn gebaseerd op een systeem van standaardverbruiksschijven, waarbij elke categorie
overeenstemt met een bepaalde jaarlijkse verbruiksschijf.

d)

De prijzen worden tweemaal per jaar verzameld, aan het begin van elke periode van zes maanden (januari en juli), en
hebben betrekking op de gemiddelde prijs die de industriële eindverbruikers gedurende de voorbije zes maanden
voor elektriciteit hebben betaald. De eerste prijsgegevens die aan het Bureau voor de statistiek van de Europese
Gemeenschappen worden meegedeeld, hebben betrekking op de situatie op 1 januari 2008.

e)

De prijzen worden uitgedrukt in de nationale munteenheid, per kWh.

f)

Alle kosten dienen in de prijs te zijn opgenomen: netwerktarieven plus verbruikte energie min eventuele kortingen of
premies, plus andere heffingen (capaciteitsheffingen, vercommercialisering, huur van de meter enz.). De kosten van
eerste aansluiting zijn echter niet in de prijzen opgenomen.

g)

De prijzen moeten als nationale gemiddelden worden geregistreerd.

h)

De lidstaten zorgen voor de opstelling en toepassing van kostenefficiënte procedures om te garanderen dat het
systeem voor het verzamelen van gegevens representatief is, uitgaande van de volgende regels:
— de prijzen zijn gewogen gemiddelden, waarbij het marktaandeel van de onderzochte elektriciteitsleveranciers als
weegfactor wordt gebruikt. Alleen wanneer de gewogen gemiddelden niet kunnen worden berekend, worden
wiskundige gemiddelden gehanteerd. De lidstaten dienen in elk geval te garanderen dat een representatief gedeelte
van de nationale markt wordt onderzocht;
— de marktaandelen dienen gebaseerd te zijn op de hoeveelheid elektriciteit die door de elektriciteitsleveranciers
wordt gefactureerd aan de industriële eindverbruikers. Indien mogelijk moeten de marktaandelen voor elke
verbruikscategorie afzonderlijk worden berekend. De informatie die gebruikt wordt voor het berekenen van
de gewogen gemiddelde prijzen wordt beheerd door de lidstaten, waarbij zij de voorschriften inzake vertrouwelijkheid in acht dienen te nemen;
— teneinde de vertrouwelijkheid te bewaren, worden gegevens over de prijzen slechts meegedeeld indien er in de
betrokken lidstaat in elke onder j) genoemde categorie ten minste drie eindverbruikers zijn.

i)

Er dient informatie over drie prijsniveaus te worden verstrekt:
— de prijzen exclusief belastingen en heffingen;
— de prijzen exclusief btw en andere terugvorderbare belastingen;
— de prijzen inclusief alle belastingen, heffingen en btw.

j)

De elektriciteitsprijzen worden onderzocht voor de volgende categorieën industriële eindverbruikers:
Jaarlijks elektriciteitsverbruik (MWh)
Industriële eindverbruiker
Laagst

Verbruikscategorie-IA

Hoogst

< 20

Verbruikscategorie-IB

20

< 500

Verbruikscategorie-IC

500

< 2 000

Verbruikscategorie-ID

2 000

< 20 000

Verbruikscategorie-IE

20 000

< 70 000

Verbruikscategorie-IF

70 000

≤ 150 000

(1) Industriële eindverbruikers kunnen ook andere niet-residentiële verbruikers omvatten.
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k)

Om de twee jaar, samen met het indienen van de prijsinformatie in januari, wordt informatie over het toepaste
systeem voor het verzamelen van informatie meegedeeld aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen, met name: een beschrijving van het onderzoek, het toepassingsgebied (aantal onderzochte leveranciers, totaal vertegenwoordigd marktpercentage enz.) en de criteria die gebruikt zijn voor het berekenen van de
gewogen gemiddelde prijzen en de totale verbruiksvolumen in elke verbruikscategorie. De eerste mededeling betreffende het systeem voor het verzamelen van informatie heeft betrekking op de situatie op 1 januari 2008.

l)

Eenmaal per jaar, samen met het indienen van de prijsinformatie in januari, wordt informatie over de belangrijkste
kenmerken en factoren die een invloed hebben op de voor elke verbruikcategorie meegedeelde prijzen meegedeeld
aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen.
De informatie heeft betrekking op:
— de met elke gebruikscategorie overeenstemmende gemiddelde belastingsfactoren voor industriële eindverbruikers,
berekend op basis van de totale geleverde energie en de gemiddelde maximale vraag;
— een tabel met de voltagebeperkingen in elk land;
— een beschrijving van de vaste kosten, kosten voor de huur van de meter en andere heffingen op nationaal niveau.

m) Eenmaal per jaar, samen met het indienen van de prijsinformatie in januari, wordt informatie verstrekt over de
tarieven en de berekeningsmethode en wordt een beschrijving gegeven van de belastingen die worden geheven op de
verkoop van elektriciteit aan industriële eindverbruikers. In die beschrijving moeten ook alle niet-fiscale heffingen ter
dekking van systeemkosten en openbaredienstverplichtingen zijn opgenomen.
De beschrijving van de belastingen moet uit drie duidelijk onderscheiden delen bestaan:
— belastingen, heffingen, niet-fiscale heffingen, vergoedingen en alle andere fiscale lasten die niet zijn geïdentificeerd
in de facturen die aan de industriële eindverbruikers worden verstrekt. De in dit punt beschreven elementen
worden opgenomen in het meegedeelde cijfer voor het prijsniveau: „Prijzen exclusief belastingen en heffingen”;
— belastingen en heffingen die zijn geïdentificeerd op de facturen die aan industriële eindverbruikers worden
verstrekt en die als niet-terugvorderbaar worden beschouwd. De in dit punt beschreven elementen worden
opgenomen in de meegedeelde cijfers voor het prijsniveau: „Prijzen exclusief btw en andere terugvorderbare
belastingen”;
— belasting over de toegevoegde waarde (btw) en andere terugvorderbare belastingen die zijn geïdentificeerd in de
facturen die aan industriële eindverbruikers worden verstrekt. De in dit punt beschreven elementen worden
opgenomen in de meegedeelde cijfers voor het prijsniveau: „Prijzen inclusief alle belastingen, heffingen en btw”.
Overzicht van de bedoelde belastingen, heffingen, niet-fiscale heffingen, vergoedingen en fiscale lasten die van
toepassing kunnen zijn:
— belasting over de toegevoegde waarde;
— concessievergoedingen. Dit heeft meestal betrekking op licenties en vergoedingen voor het aanleggen van netwerken of andere elektriciteitsvoorzieningen op gronden of publieke of private eigendommen;
— milieubelastingen of -heffingen. Dit heeft meestal betrekking op het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen of WKK of op het belasten van CO2-, SO2- of andere emissies die klimaatverandering in de hand werken;
— belastingen voor nucleaire en andere inspecties: heffingen voor de ontmanteling van nucleaire installaties,
inspecties van en vergoedingen voor nucleaire installaties enz.;
— andere belastingen of heffingen in de energiesector: openbaredienstverplichtingen/belastingen of heffingen voor
de financiering van regelgevende instanties op het gebied van energie enz.;
— andere belastingen of heffingen die geen verband houden met de energiesector: nationale, lokale of regionale
fiscale belastingen op energieverbruik, belastingen op elektriciteitsdistributie enz.;
Belastingen op inkomen, eigendom, douaneheffingen op olieproducten en brandstoffen voor andere doeleinden dan
elektriciteitsopwekking, belastingen op brandstof voor motorvoertuigen en op weggebruik, vergoedingen voor telecommunicatie-, radio- en reclamevergunningen, belastingen op afval, enz. worden niet in aanmerking genomen en
vallen niet onder deze beschrijving omdat ze ontegensprekelijk deel uitmaken van de kosten van de exploitanten en
ook gelden voor andere bedrijfssectoren of activiteiten.
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Eenmaal per jaar, samen met het indienen van de prijsinformatie in januari, wordt een uitsplitsing van de elektriciteitsprijzen in hun belangrijkste onderdelen meegedeeld aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen. De uitsplitsing van de elektriciteitsprijzen in hun belangrijkste onderdelen gebeurt op basis van de
hierna uiteengezette methode.
De volledige prijs voor elektriciteit per verbruikscategorie kan worden beschouwd als de totale som van de „netwerkprijs”, de prijzen van „energie en levering” (d.w.z. van opwekking tot vercommercialisering, met uitzondering
van de netwerkprijzen) en alle belastingen en heffingen.
— De „netwerkprijs” is de verhouding tussen de inkomsten uit de transmissie- en distributietarieven en (indien
mogelijk) het daarmee overeenstemmende kWh-volume per verbruikscategorie. Als er geen afzonderlijke kWhvolumen per verbruikscategorie beschikbaar zijn, moeten ramingen worden opgesteld;
— de prijs van „energie en levering” is de totale prijs min de „netwerkprijs” en min alle belastingen en heffingen;
— belastingen en heffingen. Dit onderdeel wordt nog eens uitgesplitst in:
— belastingen en heffingen op „netwerkprijzen”,
— belastingen en heffingen op de prijs van „energie en leveringen”,
— btw en andere terugvorderbare belastingen.
OPMERKING: Wanneer complementaire diensten afzonderlijk worden geïdentificeerd, kunnen ze als volgt aan een
van de twee hoofdonderdelen worden toegewezen:
— „netwerkprijzen” omvatten de volgende kosten: transmissie- en distributietarieven, transmissie- en distributieverliezen, netwerkkosten, kosten van klantendienst, kosten van systeemdiensten en meterhuur;
— de prijs van „energie en leveringen” omvat de volgende kosten: de kosten van opwekking, aggregatie en balancering van energie, de kosten van de geleverde energie, de kosten van dienstverlening aan de klant, dienst-naverkoop, bemetering en andere leveringskosten;
— andere specifieke kosten. Dit punt omvat de kosten die niet onder netwerkkosten, kosten van energie en levering
of belastingen vallen. Als dergelijke kosten bestaan, worden ze afzonderlijk meegedeeld.

o)

In lidstaten waar één bedrijf instaat voor alle industriële leveringen, mag de informatie door dat bedrijf worden
meegedeeld. In lidstaten waar meer dan een bedrijf actief is, moet de informatie door een onafhankelijk statistisch
orgaan worden meegedeeld.”

9.6.2007
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2007
betreffende nationale bepalingen inzake het gebruik van kortketenige gechloreerde paraffines
waarvan het Koninkrijk der Nederlanden overeenkomstig artikel 95, lid 4, van het EG-Verdrag
kennis heeft gegeven
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2361)
(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/395/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

[…]

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 95, lid 6,

6.
Binnen zes maanden na de kennisgeving keurt de
Commissie de betrokken nationale bepalingen goed of
wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet
een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte
beperking van de handel tussen de lidstaten of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.”.

Overwegende hetgeen volgt:
I. FEITEN
(1)

(2)

Bij brief van de Permanente Vertegenwoordiging van het
Koninkrijk der Nederlanden aan de Europese Unie van
8 december 2006 stelde de Nederlandse regering, onder
verwijzing naar artikel 95, lid 4, van het Verdrag, de
Commissie in kennis van de nationale bepalingen inzake
het gebruik van kortketenige gechloreerde paraffines
(hierna „KKCP’s” genoemd) die haars inziens na de goedkeuring van Richtlijn 2002/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 tot twintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de
beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (gechloreerde paraffines met een korte keten) (1) gehandhaafd moeten worden.

2. Richtlijn 2002/45/EG en de nationale bepalingen
2.1. Richtlijn 2002/45/EG
(4)

Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de
beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (3),
zoals gewijzigd, bevat regels die het op de markt brengen
en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten beperken. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, is de
richtlijn van toepassing op de in bijlage I genoemde gevaarlijke stoffen en preparaten.

(5)

Bij Richtlijn 2002/45/EG, aangenomen op basis van artikel 95 van het Verdrag, is aan bijlage I bij Richtlijn
76/769/EEG een nieuw punt 42 toegevoegd over alkanen, C10-C13, chloor (KKCP’s), waarin regels worden vastgesteld voor het op de markt brengen en het gebruik van
deze stoffen. Overeenkomstig punt 42.1 mogen kortketenige gechloreerde paraffines niet op de markt worden
gebracht om in een hogere concentratie dan 1 % te worden gebruikt als stof of als bestanddeel van andere stoffen of preparaten:

De kennisgeving van 8 december 2006 is de tweede
kennisgeving van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende uitzonderingen op de bepalingen van Richtlijn
2002/45/EG. Een eerste verzoek betreffende de handhaving van bepaalde nationale bepalingen werd ingediend
op 17 januari 2003. In Beschikking 2004/1/EG (2) besloot de Commissie dat Nederland zijn nationale bepalingen gedeeltelijk kon handhaven tot 31 december 2006.

— bij metaalbewerking,

1. Artikel 95, leden 4 en 6, van het Verdrag
(3)

Artikel 95, leden 4 en 6, van het Verdrag bepaalt:
„4.
Wanneer een lidstaat het, nadat de Raad of de
Commissie een harmonisatiemaatregel heeft genomen,
noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven
die hun rechtvaardiging vinden in gewichtige eisen als
bedoeld in artikel 30 of verband houdend met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij
zowel van die bepalingen als van de redenen voor het
handhaven ervan, kennis aan de Commissie.

(1) PB L 177 van 6.7.2002, blz. 21.
(2) PB L 1 van 3.1.2004, blz. 20.

— voor het „vetten” van leer.
(6)

Punt 42.2 luidt: „Voor 1 januari 2003 zal de Commissie
in samenwerking met de lidstaten en de OSPARcommissie alle overige toepassingen van KKCP’s opnieuw
onderzoeken in het licht van eventuele relevante nieuwe
wetenschappelijke gegevens over de gezondheids- en milieurisico’s van KKCP’s. Het Europees Parlement wordt op
de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek.”.

(3) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2006/139/EG van de Commissie (PB L 384 van
29.12.2006, blz. 94).
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(7)

Artikel 2, lid 1, bepaalt dat de lidstaten de maatregelen
ter omzetting van de richtlijn uiterlijk met ingang van
6 januari 2004 moeten toepassen.

(8)

Richtlijn 76/769/EEG zal op 1 juni 2009 worden ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr.
1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (1)
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(REACH). KKCP’s worden genoemd onder punt 42 van
bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006, met
dezelfde beperkingen als bepaald in Richtlijn
2002/45/EG.

Verordening (EG) nr. 642/2005 van de Commissie (3)
betreffende het opleggen van eisen inzake onderzoek
en informatie aan de importeurs of fabrikanten van
bepaalde prioriteitstoffen goedgekeurd. Deze verordening
verplicht de bedrijfstak om aanvullende informatie te verstrekken over blootstelling van het milieu en biologische
afbreekbaarheidstesten uit te voeren ter bepaling van
de halveringstijd in het mariene milieu; deze eisen werden noodzakelijk geacht met het oog op een meer betrouwbare risicobeoordeling.

(13)

De betreffende branchevereniging (Euro Chlor) heeft in
2004 informatie verstrekt die erop wijst dat sinds 2001
het gebruik van KKCP’s voor alle toepassingen verder is
afgenomen. Het verbruik in de Europese Unie voor textiel
en rubber was in 2003 geslonken tot een derde van het
peil van 2001, en in 2004 deden zich verdere dalingen
voor (met name van het verbruik in textiel, verven,
hechtmiddelen en kleefmiddelen). Het verbruik in verven
en hechtmiddelen/kleefstoffen nam in diezelfde periode
met 50 % af. In 2003 werden nog KKCP’s gebruikt
voor de bewerking van metalen, maar dit gebruik is geheel gestaakt in 2004 toen Richtlijn 2002/45/EG van
kracht werd. De totale voor alle toepassingen gebruikte
hoeveelheid kortketenige gechloreerde paraffines bedroeg
minder dan 1 000 t in 2003 en minder dan 600 t in
2004 (4). Naar aanleiding van Verordening (EG) nr.
642/2005 heeft de bedrijfstak aanvullende analytische
laboratoriumtesten uitgevoerd. De voorlopige resultaten
van deze analyse lijken erop te wijzen dat KKCP’s zouden
kunnen voldoen aan de criteria om als Persistente Bioaccumulatieve en Toxische stoffen (PBT’s) te gelden. Het
definitieve testrapport zal aan de Britse autoriteiten, die
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 als rapporteur optreden, worden voorgelegd zodra de definitieve
resultaten door het laboratorium bevestigd zijn.

(14)

Het Verenigd Koninkrijk, dat als rapporteur voor KKCP’s
optreedt, heeft in augustus 2005 een bijgewerkte versie
van de milieurisicobeoordeling van KKCP’s (hierna „de
bijgewerkte risicobeoordeling” genoemd) opgesteld, die
besproken en goedgekeurd is op een vergadering van
het 3e Technische Comité voor nieuwe en bestaande
stoffen 2005 (TCNES III 2005). Voor enkele van de scenario’s werden de eerder bereikte conclusies gewijzigd en
er werden voor bepaalde milieu-eindpunten nieuwe risico’s geïdentificeerd voor toepassingen als vlamvertrager
bij de backcoating van textiel, industrieel gebruik van
verven en coatings, en gecombineerde compounding en
conversie van rubber. De nadere uitwerking van deze
beoordeling, op basis van het verbruik van KKCP’s in
2004, heeft echter alleen geleid tot aanpassingen van
de conclusies die een risico aangeven voor backcoating
van textiel en de compounding/conversie van rubber. De
Commissie zal de goedgekeurde bijgewerkte risicobeoordeling binnenkort publiceren. De bijgewerkte risicobeoordeling zal indien dat zinvol lijkt in de tweede helft van
2007 ter evaluatie worden voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico’s
(WCGM).

2.2. Nationale bepalingen
(9)

De nationale bepalingen waarvan Nederland kennisgeving
heeft gedaan, werden ingevoerd bij besluit van 3 november 1999 houdende regels inzake het beperken van het
gebruik van kortketenige gechloreerde paraffines (Besluit
gechloreerde paraffines WMS) — (Staatsblad van het
Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1999, 478).

(10)

Artikel 1 bepaalt dat het besluit van toepassing is op
gechloreerde alkanen met een keten van 10 tot en met
13 koolstofatomen en 48 of meer gewichtsprocent
chloor. Krachtens artikel 2, lid 1, is het verboden de in
artikel 1 bedoelde kortketenige gechloreerde paraffines
toe te passen:

9.6.2007

a) als weekmaker in verven, coatings of hechtmiddelen;

b) in oliën ten behoeve van de bewerking van metalen;

c) als vlamvertrager in rubber, kunststof of textiel.

3. Achtergrondinformatie over KKCP’s
(11)

Deel I.4 van Beschikking 2004/1/EG bevat een gedetailleerde beschrijving van KKCP’s, het gebruik daarvan en
het resultaat van de risicobeoordeling die is uitgevoerd in
het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad
van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s van bestaande stoffen (2). In dit deel
wordt alleen nieuwe informatie die sinds januari 2004
beschikbaar is gekomen, besproken.

(12)

Op basis van het resultaat van de eerste risicobeoordeling, en de herziene versies daarvan, door het Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit
en het milieu (WCTEM), heeft de Commissie, uit hoofde
van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 793/93,

(1) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
(2) PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(3) PB L 107 van 28.4.2005, blz. 14.
(4) Gegevens ontleend aan het ontwerp van het herziene risicobeoordelingsrapport betreffende KKCP’s, augustus 2005.
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(15)

(16)

(17)
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Afgezien van de bovengenoemde communautaire maatregelen en acties is ook andere Gemeenschapswetgeving
van toepassing op KKCP’s. In Beschikking nr.
2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 20 november 2001 tot vaststelling van de lĳst van
prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid en
tot wĳziging van Richtlĳn 2000/60/EG (1) werden KKCP’s
opgenomen in de lijst van prioritaire gevaarlijke stoffen
in de zin van artikel 16, lid 3, van de Kaderrichtlijn
Water. Ingevolge de Kaderrichtlijn Water dient de Commissie voorstellen in te dienen voor controlemaatregelen
met het oog op de stopzetting of geleidelijke beëindiging
van lozingen, emissies en verliezen binnen 20 jaar na de
vaststelling van die maatregelen, alsmede voorstellen voor
kwaliteitsnormen voor concentraties in oppervlaktewateren, sedimenten, en flora en fauna.
Op 17 juli 2006 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen
op het gebied van het waterbeleid, en tot wijziging van
Richtlijn 2000/60/EG. Dit voorstel handhaaft de classificatie van KKCP’s als prioritaire gevaarlijke stoffen en bepaalt milieukwaliteitsnormen voor de concentraties van
deze stoffen in oppervlaktewater. Het voorstel omvat
geen specifieke controlemaatregelen voor prioritaire stoffen, aangezien vele milieubeschermingsmaatregelen onder
andere bestaande communautaire wetgeving vallen, en
aangezien het kosteneffectiever en meer in verhouding
is wanneer de lidstaten, waar dat noodzakelijk is en in
aanvulling op de tenuitvoerlegging van bestaande communautaire wetgeving, passende controlemaatregelen opnemen in de programma’s van maatregelen die overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG voor alle
stroomgebieden van rivieren ontwikkeld dienen te
worden.

Deze verordening is in werking getreden op 20 mei
2004. De verordening gaat verder dan de internationale
overeenkomsten en benadrukt dat het doel is een einde
te maken aan de productie en het gebruik van de internationaal erkende POP’s.

(18)

Noch Verordening (EG) nr. 850/2004, noch de twee internationale verdragen bevatten specifieke voorschriften
met betrekking tot KKCP’s. Beide verdragen voorzien
echter in mechanismen om meer stoffen in de lijst op
te nemen en in procedures om daarvoor voorgestelde
stoffen te beoordelen.

(19)

De Commissie heeft, namens de Europese Gemeenschap
en samen met de lidstaten die partij zijn bij het POPProtocol, op 9 september 2005 voorgesteld om KKCP’s
op te nemen in bijlage II bij het protocol. De ingevolge
het protocol opgerichte taskforce die tot taak heeft voorstellen voor het toevoegen van stoffen te bestuderen,
heeft op een vergadering in september 2006 ingestemd
met de conclusie van het ingediende dossier dat KKCP’s
als POP’s beschouwd zouden moeten worden in de context van het protocol en dat het risicoprofiel voldoende
informatie bevatte die aantoonde dat bij KKCP’s sprake
kan zijn van grensoverschrijdende verplaatsing door de
lucht over lange afstand (Long-Range Transboundary Atmospheric Transport, LRAT). De taskforce kwam tot de
conclusie dat de gevarenkenmerken, in combinatie met
de monitoringinformatie, wezen op potentiële milieueffecten door LRAT. De informatie in het „track B review”
(opties voor risicobeheersing) van KKCP’s werd door de
taskforce als accuraat beschouwd, hoewel aanvullende
informatie vereist was voor een aantal aspecten van een
sociaaleconomische evaluatie van verschillende risicomanagementacties. In december 2006 hebben de partijen bij
het protocol nota genomen van de door de taskforce
voorgestelde conclusies betreffende de technische inhoud
van het dossier over KKCP’s en ermee ingestemd dat deze
stof als POP in de zin van het protocol moest worden
bechouwd, en hebben zij de taskforce verzocht voort te
gaan met het „track B review” van KKCP’s en een mogelijke risicobeheersingsstrategie te ontwikkelen.

(20)

Verder heeft de Commissie, namens de Europese Gemeenschap en samen met de lidstaten die partij zijn bij
het Verdrag van Stockholm, op 29 juni 2006 voorgesteld
om de desbetreffende bijlagen bij het Verdrag aan te
passen door KKCP’s toe te voegen. Tijdens zijn tweede
vergadering op 6-10 november 2006 concludeerde het
POP Review Committee dat KKCP’s voldoen aan de screeningcriteria in bijlage D bij het Verdrag, zoals uiteengezet
in Besluit POPRC-2/8 (5). In dit besluit werd eveneens
aanbevolen een ontwerp-risicoprofiel op te stellen overeenkomstig bijlage E bij het verdrag.

Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende
persistente organische verontreinigende stoffen en
tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (2) legt de bepalingen van twee internationale instrumenten met
betrekking tot dergelijke stoffen (Persistent Organic
Pollutants, POP’s) ten uitvoer: het Protocol inzake
POP’s (3) van 1998 bij het UNECE-Verdrag betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand en het Verdrag van Stockholm inzake POP’s (4).

(1) PB L 331 van 15.12.2001, blz. 1.
(2) PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7, gerectificeerd in PB L 229 van
29.6.2004, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 323/2007 (PB L 85 van 27.3.2007, blz. 3).
(3) Het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, waarin milieuproblemen van de
UNECE-regio worden aangepakt door wetenschappelijke samenwerking en coördinatie van het beleid, is aangevuld met acht protocollen waarin specifieke maatregelen zijn vastgelegd die de partijen
dienen te nemen om de emissies van luchtverontreinigende stoffen
terug te dringen. Het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s), dat in 1998 is ondertekend, is op 23 oktober 2003 van kracht geworden. Dit protocol is op 30 april 2004
door de Europese Gemeenschap geratificeerd.
(4) Het Verdrag van Stockholm van 22 mei 2001 is een wereldwijd
verdrag dat gericht is op het beëindigen of reduceren van het vrijkomen van persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) in
het milieu. Dit Verdrag trad op 17 mei 2004 in werking. De Europese Gemeenschap heeft dit verdrag op 16 november 2004 geratificeerd.
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(5) Beschikbaar op: http://www.POP’s.int/documents/meetings/poprc_2/
meeting_docs/report/default.htm

L 148/20

(21)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Commissie ervan uit dat deze kennisgeving betrekking
heeft op dezelfde nationale maatregel als de kennisgeving
van januari 2003, te weten: het Besluit van 3 november
1999 houdende regels inzake het beperken van het gebruik van kortketenige gechloreerde paraffines (Besluit
gechloreerde paraffines WMS) — (Staatsblad van het
Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1999, 478).

Wanneer KKCP’s inderdaad in een van de relevante bijlagen bij het Verdrag van Stockholm worden opgenomen, zal de Commissie overeenkomstige maatregelen voorstellen, hetzij in het kader van Richtlijn
76/769/EEG of van Verordening (EG) nr. 850/2004,
om de bestaande beperkingen verder aan te scherpen.

II. PROCEDURE
(22)

De procedurele stappen in verband met de eerste kennisgeving van het Koninkrijk der Nederlanden van 17 januari 2003, overeenkomstig artikel 95, lid 4, van het
Verdrag, staan beschreven in deel II van Beschikking
2004/1/EG.

(23)

Op 16 december 2003 heeft de Commissie, uit hoofde
van artikel 95, lid 6, het Koninkrijk der Nederlanden op
de hoogte gesteld van haar Beschikking 2004/1/EG van
diezelfde datum, waarin zij de door Nederland op 21 januari 2003 gemelde nationale bepalingen inzake KKCP’s
goedkeurde, voor zover die bepalingen niet van toepassing waren op het gebruik van KKCP’s als bestanddelen
van andere stoffen en preparaten in concentraties van
minder dan 1 %, bedoeld voor gebruik als weekmaker
in verven, coatings en hechtmiddelen, en als vlamvertrager in rubber of textiel. Deze uitzondering gold tot en
met 31 december 2006.
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(28)

Bij schrijven van 15 en van 20 december 2006 heeft de
Commissie de Nederlandse regering gemeld dat zij de
kennisgeving krachtens artikel 95, lid 4, van het Verdrag
had ontvangen en dat de periode van zes maanden voor
het onderzoek ervan krachtens artikel 95, lid 6, is ingegaan op 9 december 2006, de dag volgend op de dag
van ontvangst van de kennisgeving.

(29)

In een brief van 30 januari 2007 heeft de Commissie de
andere lidstaten op de hoogte gebracht van de kennisgeving van Nederland. De Commissie heeft ook een mededeling betreffende de kennisgeving gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie (1) om andere belanghebbenden te informeren over de nationale bepalingen
die Nederland wenst te handhaven en de redenen die het
land daarvoor inroept. Aan het einde van de daarvoor
voorziene periode (30 dagen na publicatie) had geen lidstaat of andere betrokken partij opmerkingen ingediend.
III. BEOORDELING

(24)

(25)

(26)

(27)

Na de goedkeuring van Beschikking 2004/1/EG, waarbij
Nederland werd toegestaan zijn nationale bepalingen gedeeltelijk te handhaven, heeft Nederland deze nationale
maatregelen niet aangepast aan de bepalingen van die
beschikking.

In plaats daarvan heeft Nederland het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschap verzocht Beschikking
2004/1/EG te annuleren, op basis van artikel 230 van
het Verdrag (referentie T-234/04, ex-zaak C-103/04), en
deze zaak is nog in behadeling bij het Gerecht van eerste
aanleg. Nederland betwist in zijn verzoek dat goedkeuring vereist is voor de tenuitvoerlegging van nationale
maatregelen betreffende toepassingen van KKCP’s die in
Richtlijn 2002/45/EG niet genoemd worden.

In een brief van de Permanente Vertegenwoordiging van
het Koninkrijk der Nederlanden aan de Europese Unie
van 8 december 2006 heeft de Nederlandse regering,
onder verwijzing naar artikel 95, lid 4, van het Verdrag,
de Commissie voor de tweede maal in kennis gesteld van
haar nationale bepalingen inzake het gebruik van KKCP’s
die zij na de goedkeuring van Richtlijn 2002/45/EG
wenst te handhaven.

De kennisgeving van 8 december 2006 betreft hetzelfde
onderwerp als de kennisgeving van 17 januari 2003,
namelijk de goedkeuring van de bepalingen van het Besluit gechloreerde paraffines van de Wet Milieugevaarlijke
Stoffen. Aangezien Nederland in zijn kennisgeving geen
nieuwe nationale bepalingen heeft aangegeven, gaat de

1. Ontvankelijkheid
(30)

In de overwegingen 38 en 39 van Beschikking
2004/1/EG concludeerde de Commissie dat het door
het Koninkrijk der Nederlanden ingediende verzoek ontvankelijk is. Met het oog op onderhavige beschikking
wordt naar bovengenoemde beschikking verwezen. Het
is echter nuttig nogmaals te wijzen op de aspecten
waarin de nationale maatregelen waarvan kennisgeving
is gedaan, onverenigbaar zijn met de eisen van Richtlijn
2002/45/EG.

(31)

Kort samengevat wijken de nationale bepalingen waarvan
kennis is gegeven, op de volgende punten af van de eisen
van Richtlijn 2002/45/EG:
— het gebruik van KKCP’s met 48 of meer gewichtsprocent chloor als weekmaker in verven, coatings
of hechtmiddelen en als vlamvertrager in rubber,
kunststof of textiel, waarvoor de richtlijn geen beperkingen inzake het op de markt brengen en het gebruik oplegt, is in Nederland verboden;
— stoffen en preparaten waarin KKCP’s met 48 of meer
gewichtsprocent chloor als bestanddeel aanwezig zijn,
waarvoor de richtlijn geen beperkingen inzake het op
de markt brengen en het gebruik oplegt als de concentratie van KKCP’s minder dan 1 % bedraagt, mogen in Nederland niet in metaalbewerkingsvloeistoffen worden gebruikt.

(1) PB C 21 van 30.1.2007, blz. 5.
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2. Inhoudelijke beoordeling
(32)

(33)

(34)

(35)

Overeenkomstig artikel 95, lid 4, en lid 6, eerste alinea,
van het Verdrag moet de Commissie nagaan of is voldaan
aan alle in dat artikel genoemde voorwaarden die een
lidstaat in staat stellen nationale bepalingen te handhaven
die afwijken van een communautaire harmonisatiemaatregel.

De Commissie moet met name beoordelen of de nationale bepalingen al dan niet worden gerechtvaardigd door
gewichtige eisen als bedoeld in artikel 30 van het Verdrag
of verband houden met de bescherming van het milieu of
het arbeidsmilieu en niet verder gaan dan wat nodig is
om de nagestreefde legitieme doelstelling te bereiken.
Bovendien moet de Commissie, wanneer zij van mening
is dat de nationale bepalingen aan voornoemde voorwaarden voldoen, ingevolge artikel 95, lid 6, van het
Verdrag nagaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten of een hinderpaal voor de werking
van de interne markt vormen.

Binnen de in artikel 95, lid 6, van het Verdrag genoemde
termijn moet de Commissie nagaan of de nationale maatregelen waarvan krachtens artikel 95, lid 4, van het Verdrag kennisgeving is gedaan, gerechtvaardigd zijn, waarbij
zij moet uitgaan van de door de kennisgevende lidstaat
aangevoerde redenen. Volgens het EG-Verdrag moet de
lidstaat die het verzoek indient dus het bewijs leveren dat
de handhaving van de nationale maatregelen gerechtvaardigd is. Gezien de procedurele regeling van artikel 95,
leden 4 en 6, van het EG-Verdrag, die met name een
strikte termijn oplegt voor de vaststelling van een beschikking, moet de Commissie zich gewoonlijk beperken
tot een onderzoek van de relevantie van de gegevens die
worden aangedragen door de lidstaat die het verzoek
indient, zonder zelf te zoeken naar een mogelijke rechtvaardiging.

Wanneer de Commissie in het bezit is van informatie in
het licht waarvan de communautaire harmonisatiemaatregel waarvan de ter kennis gegeven nationale maatregelen afwijken, kan moeten worden herzien, kan zij dergelijke informatie in aanmerking nemen bij de beoordeling
van de nationale bepalingen waarvan kennisgeving is
gedaan.

2.1. Rechtvaardiging op grond van gewichtige eisen
(36)

De eventuele rechtvaardiging van de nationale bepalingen
op grond van gewichtige eisen is uitvoerig besproken in
deel III.2 van Beschikking 2004/1/EG. Volgens de bevindingen van die beschikking (overwegingen 55 en 56)
kunnen de nationale bepalingen, voor zover zij het gebruik van KKCP’s als bestanddeel van andere stoffen en
preparaten in de metaalbewerking verbieden, gerechtvaardigd worden door de noodzaak het milieu te beschermen. Bij gebrek aan verdere informatie waaruit blijkt dat
het nagestreefde legitieme doel kan worden bereikt door
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minder restrictieve maatregelen, zoals met name een lagere concentratiegrenswaarde voor KKCP’s als bestanddeel van andere stoffen en preparaten, is geconcludeerd
dat de nationale bepalingen niet verder lijken te gaan dan
wat noodzakelijk is om dat doel te bereiken.

(37)

Verder concludeerde de Commissie in overweging 66 van
Beschikking 2004/1/EG wat de resterende toepassingen
van KKCP’s als stoffen betrof dat, rekening houdend met
het voorzorgsbeginsel, de nationale bepalingen, voor
zover zij de resterende toepassingen van KKCP’s verbieden, gedurende een beperkte periode kunnen worden
gehandhaafd om niet de toepassing te onderbreken van
bestaande maatregelen die in het licht van een komende
risicobeoordeling gerechtvaardigd kunnen blijken.

(38)

In overweging 68 van Beschikking 2004/1/EG concludeerde de Commissie met betrekking tot het verbod op
het gebruik van KKCP’s als bestanddeel van andere stoffen en preparaten op basis van het advies van het
WCTEM van 3 oktober 2003 dat de nationale bepalingen
niet gerechtvaardigd waren, met uitzondering van het
gebruik in kunststoffen, waar zich problemen zouden
kunnen voordoen.

(39)

Kort samengevat stond Beschikking 2004/1/EG de nationale bepalingen toe, voor zover zij niet van toepassing
waren op het gebruik van KKCP’s als bestanddeel van
andere stoffen en preparaten in concentraties van minder
dan 1 %, bedoeld voor gebruik als weekmaker in verven,
coatings of hechtmiddelen en als vlamvertrager in rubber
of textiel. Deze beschikking was gebaseerd op de stand
van de wetenschap op dat moment en op het voorzorgsbeginsel.

(40)

In het nieuwe verzoek verstrekt Nederland geen nieuwe
informatie vergeleken met het verzoek van 2003.

(41)

Anderzijds hebben zich op Europees niveau nieuwe ontwikkelingen voorgedaan waardoor het kennisniveau op
dit terrein is toegenomen. De resultaten van de ingevolge
Verordening (EG) nr. 642/2005 vereiste biologische afbreekbaarheidstesten wijzen erop dat de mineralisatie zo
langzaam verloopt dat aan het persistentiecriterium voor
PBT-stoffen voldaan wordt.

(42)

De door de Britse autoriteiten op de TCNES IIIvergadering in 2005 gepresenteerde bijgewerkte ontwerprisicobeoordeling gaf aan dat voor bepaalde toepassingen
nieuwe risico’s waren geïdentificeerd, mede op basis van
de meest recente gegevens over het verbruik van KKCP’s.
De Britse rapporteur heeft met name nieuwe risico’s geïdentificeerd in verband met het gebruik van KKCP’s in
backcoating van textiel en de compounding/
conversie van rubber. De bijgewerkte risicobeoordeling
is per schriftelijke procedure goedgekeurd en zal binnenkort door de Commissie worden gepubliceerd. De beoordeling zal indien nodig ter bestudering aan het WCGM
worden voorgelegd.
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(43)

(44)

(45)
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Indien naar aanleiding van de nieuwe geïdentificeerde
risico’s aanvullende risicobeheersingsmaatregelen nodig
blijken te zijn voor bepaalde andere toepassingen van
KKCP’s dan metaalbewerking en het „vetten” van leer,
zal de Commissie nieuwe risicobeperkingsmaatregelen
goedkeuren ter aanvulling op die van Richtlijn
2002/45/EG. Het is nog niet duidelijk hoe ver deze aanvullende beperkingen zouden moeten gaan. Bovendien is
het denkbaar dat de lopende evaluaties van de voorstellen
van de Gemeenschap om KKCP’s op te nemen in het
POP-protocol van UNECE en in het Verdrag van Stockholm over POP’s, en de mogelijke opneming van de stoffen in een van of beide internationale overeenkomsten,
ook tot verdere beperkingen zullen leiden in het kader
van Verordening (EG) nr. 850/2004.

Het is in ieder geval mogelijk dat dergelijke verdere beperkingen ook toepassingen zullen betreffen die momenteel nog toegestaan zijn onder de communautaire wetgeving, maar al wel verboden zijn onder de Nederlandse
nationale wetgeving.

2.2.2. G e e n v e r k a p t e h a n d e l s b e p e r k i n g
(48)

Nationale maatregelen die het gebruik van producten
meer beperken dan een richtlijn van de Gemeenschap,
vormen gewoonlijk een belemmering voor de handel,
voor zover producten die in de rest van de Gemeenschap
wettig in de handel mogen worden gebracht en gebruikt,
in de betrokken lidstaat niet in de handel mogen worden
gebracht. De in artikel 95, lid 6, vermelde voorwaarden
zijn bedoeld om te voorkomen dat beperkingen op basis
van de criteria van de leden 4 en 5 van dit artikel om
onjuiste redenen worden gehanteerd en in feite economische maatregelen vormen die gericht zijn op belemmering van de invoer van producten uit andere lidstaten
en dus een middel vormen om de nationale productie
indirect te beschermen.

(49)

Zoals reeds aangegeven, is het feitelijke doel van de nationale bepalingen de bescherming van het milieu tegen
de risico’s in verband met het gebruik van KKCP’s. Bij
gebrek aan bewijs dat de nationale bepalingen in feite een
maatregel vormen om de nationale productie te beschermen, kan worden geconcludeerd dat zij geen verkapte
beperking van de handel tussen lidstaten zijn.

Onder die omstandigheden, en rekening houdend met
het voorzorgsbeginsel, kunnen de nationale bepalingen
van Nederland in hun geheel als gerechtvaardigd worden
beschouwd totdat nieuwe communautaire maatregelen
op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens
zullen worden goedgekeurd in het kader van Richtlijn 76/769/EEG, dan wel van Verordening (EG) nr.
850/2004.

2.2.3. G e e n h i n d e r p a a l v o o r d e w e r k i n g
van de interne markt
(50)

Deze voorwaarde kan niet zodanig worden uitgelegd dat
geen enkele nationale maatregel die gevolgen kan hebben
voor de totstandkoming van de interne markt kan worden goedgekeurd. Elke nationale maatregel die afwijkt
van een harmonisatiemaatregel met het oog op de totstandkoming en de werking van de interne markt, is
namelijk in wezen een maatregel die gevolgen kan hebben voor de interne markt. Om de procedure, als vastgelegd in artikel 95 van het EG-Verdrag, op een zinvolle
wijze te kunnen gebruiken, moet het begrip „hinderpaal
voor de werking van de interne markt” in de context
van artikel 95, lid 6, dan ook worden opgevat als een
vergeleken met de doelstelling onevenredig effect.

(51)

Er is vastgesteld dat de nationale bepalingen tijdelijk kunnen worden gehandhaafd om redenen in verband met de
bescherming van het milieu en dat zij op grond van de
beschikbare informatie de enige beschikbare maatregel
lijken te vormen om te zorgen voor het door Nederland
nagestreefde hoge niveau van bescherming. De Commissie is daarom van mening dat zij in afwachting van de
vaststelling van passende risicobeperkingsmaatregelen
kan concluderen dat wordt voldaan aan de voorwaarde
in verband met de afwezigheid van obstakels voor de
werking van de interne markt.

2.2. Ontbreken van willekeurige discriminatie, van elke verkapte beperking van de handel tussen lidstaten en van
elke hinderpaal voor de werking van de interne markt
2.2.1. G e e n w i l l e k e u r i g e d i s c r i m i n a t i e
(46)

(47)

Uit hoofde van artikel 95, lid 6, moet de Commissie
nagaan of de beoogde maatregelen geen middel tot willekeurige discriminatie vormen. Opdat er geen discriminatie plaatsvindt, mogen overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie soortgelijke situaties niet op
verschillende wijzen worden behandeld en mogen
verschillende situaties niet op dezelfde wijze worden
behandeld.

De nationale bepalingen zijn algemeen en zijn van toepassing op het gebruik van KKCP’s, ongeacht of de stoffen in Nederland worden vervaardigd of uit andere lidstaten worden ingevoerd. Bij gebrek aan enig bewijs van
het tegendeel kan worden geconcludeerd dat de nationale
bepalingen geen middel van willekeurige discriminatie
zijn.
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IV. CONCLUSIE
(52)

(53)

Zoals vermeld in deel I.3 van deze beschikking is er op
communautair niveau een aantal initiatieven genomen
om de nodige informatie te verzamelen met het oog
op het wegnemen of beperken van de onzekerheden
rond de risicobeoordeling van KKCP’s die bestonden
toen Beschikking 2004/1/EG werd goedgekeurd. De resultaten van de bijgewerkte risicobeoordeling wijzen erop
dat er meer risico’s bestaan dan voorheen bekend was, en
dat de Commissie daarom waarschijnlijk passende risicobeheersingsmaatregelen zal moeten goedkeuren.
KKCP’s worden momenteel onderzocht in het kader van
zowel het Verdrag van Stockholm als het UNECEprotocol betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s), hetgeen mogelijk zal leiden tot
opneming van KKCP’s in deze internationale instrumenten. Dit zou aanleiding zijn tot communautaire maatregelen in het kader van Verordening (EG) nr. 850/2004.

(56)
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De Commissie is daarom van mening dat de nationale
bepalingen, in de hierboven aangegeven omvang, kunnen
worden goedgekeurd. De Commissie is echter van mening dat deze goedkeuring dient te vervallen zodra communautaire maatregelen met betrekking tot KKCP’s worden goedgekeurd, hetzij in het kader van Richtlijn
76/769/EEG of onder Verordening (EG) nr. 850/2004,
al naargelang welk instrument het meest geëigend blijkt
te zijn,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De nationale bepalingen inzake KKCP’s waarvan Nederland op
8 december 2006 kennisgeving heeft gedaan overeenkomstig
artikel 95, lid 4, worden goedgekeurd.
Artikel 2

(54)

(55)

Aangezien het goed mogelijk is dat dergelijke op communautair niveau goed te keuren nieuwe maatregelen
ook toepassingen van KKCP’s zullen betreffen die op
dit moment nog toegestaan zijn onder Richtlijn
76/769/EEG, maar al verboden zijn onder de Nederlandse nationale wetgeving, en rekening houdend met
het voorzorgsbeginsel, kan geconcludeerd worden dat
de nationale bepalingen tijdelijk gehandhaafd kunnen
worden om redenen van milieubescherming, en dat zij
niet verder gaan dan noodzakelijk is om het gestelde doel
te bereiken, voor zover zij het gebruik van KKCP’s als
bestanddeel van andere stoffen en preparaten in metaalbewerkingsvloeistoffen, als vlamvertrager in rubber,
kunststoffen en textiel, en als weekmaker in verven, coatings of hechtmiddelen verbieden. Een uitzondering dient
daarom te worden toegestaan voor het geheel van deze
nationale bepalingen.
Bovendien zijn de nationale bepalingen, voor zover zij
tijdelijk kunnen worden gehandhaafd, geen middel van
willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de
handel tussen lidstaten en vormen zij geen hinderpaal
voor de werking van de interne markt.

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden
en is van toepassing tot het eerstkomende van de volgende twee
tijdstippen:
— de inwerkingtreding van een richtlijn van de Commissie
houdende aanpassing, ten aanzien van KKCP’s, van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG;
— het van kracht worden van een verordening tot wijziging,
ten aanzien van KKCP’s, van Verordening (EG) nr.
850/2004.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2007.

Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 juni 2007
tot intrekking van Beschikking 2004/409/EG houdende principiële erkenning dat het dossier dat is
ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van ethaboxam in bijlage
I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig is
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2336)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/396/EG)
(4)

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name op artikel 6, lid 3,

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie medegedeeld dat grondig onderzoek van het dossier aan het licht
heeft gebracht dat verscheidene op grond van de bijlagen
II en III bij Richtlijn 91/414/EEG vereiste gegevens ontbreken. Dit betrof hoofdzakelijk toxicologische gegevens.
Het dossier betreffende ethaboxam kan dus niet als volledig worden beschouwd.

(5)

Beschikking 2004/409/EG moet worden ingetrokken.

Overwegende hetgeen volgt:

(6)

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(1)

Het Verenigd Koninkrijk heeft overeenkomstig artikel 6,
lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG op 30 september 2003
van LG Life Science Ltd een aanvraag ontvangen om
opneming van de werkzame stof ethaboxam in bijlage I
bij die richtlijn.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 2004/409/EG wordt ingetrokken.

(2)

Bij Beschikking 2004/409/EG van de Commissie (2) werd
op grond van een eerste onderzoek bevestigd dat het
ingediende dossier „volledig” was, dat wil zeggen dat
het in beginsel geacht werd te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en
III bij Richtlijn 91/414/EEG.

Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2007.
(3)

Deze beschikking bood de lidstaten de mogelijkheid om
gewasbeschermingsmiddelen die ethaboxam bevatten
voorlopig toe te laten, overeenkomstig artikel 8, lid 1,
van Richtlijn 91/414/EEG. Geen enkele lidstaat heeft van
deze mogelijkheid gebruikgemaakt.

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/25/EG van de Commissie (PB L 106 van 24.4.2007,
blz. 34).
(2) PB L 151 van 30.4.2004, blz. 25, gerectificeerd in PB L 208 van
10.6.2004, blz. 30.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 613/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de
internationale handel in ruwe diamant
(Publicatieblad van de Europese Unie L 141 van 2 juni 2007)
Op bladzijde 61 wordt de tekst van bijlage II vervangen door:
„BIJLAGE II
„BIJLAGE III
Lijst van bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun taken, als bedoeld in de artikelen 2 en 19
BELGIË
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licences
Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
Tel. (32-3) 206 94 70
Fax (32-3) 206 94 90
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
In België worden de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2368/2002 vereiste controles op de in- en uitvoer van ruwe
diamant en de douanebehandeling uitsluitend verricht door:
The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen

TSJECHIË
In Tsjechië worden de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2368/2002 vereiste controles op de in- en uitvoer van ruwe
diamant en de douanebehandeling uitsluitend verricht door:
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793
Fax (420-2) 61 33 38 70
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

DUITSLAND
In Duitsland worden de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2368/2002 vereiste controles op de in- en uitvoer van
ruwe diamant, inclusief de afgifte van communautaire certificaten, uitsluitend verricht door:
Hauptzollamt Koblenz
— Zollamt Idar-Oberstein —
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. (49-6781) 56 27-0
Fax (49-6781) 56 27-19
E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de
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Voor de toepassing van artikel 5, lid 3, de artikelen 6, 9 en 10, artikel 14, lid 3, en de artikelen 15 en 17 van deze
verordening, die met name betrekking hebben op de meldingsplicht aan de Commissie, treedt de volgende autoriteit op
als de bevoegde autoriteit van Duitsland:
Oberfinanzdirektion Koblenz
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung
Vorort Außenwirtschaftsrecht
Postfach 10 07 64
D-67407 Neustadt/Weinstraße
Tel. (49-6321) 89 43 49
Fax (49-6321) 89 48 50
E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ROEMENIË
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
București, România,
Cod poștal 010295
Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275
Fax (40-21) 3184635, 3143462
www.anpc.ro

VERENIGD KONINKRIJK
Government Diamond Office
Global Business Group
Room W 3.111.B
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
Tel. (44-207) 008 6903
Fax (44-207) 008 3905
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk” ”

9.6.2007

NL

9.6.2007

Publicatieblad van de Europese Unie

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief
(Publicatieblad van de Europese Unie L 301 van 31 oktober 2006)
Bladzijde 16, eerste kolom:
in plaats van: „6813 20”,
te lezen:

„6813 20, 6813 81, 6813 89”.

Bladzijde 16, GN-code 8522 90, tweede kolom:
in plaats van: „groepen samengevoegde delen, voor toestellen bedoeld bij onderverdeling 8520 90”,
te lezen:

„groepen samengevoegde delen, voor toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 8519 81 95 en
8519 89 90”.

Bladzijde 472, in de lijn volgende op GN-code 7306 19 90, in de derde kolom wordt het woord „vrij” geschrapt.
Bladzijde 473, de lijn volgende op GN-code 7306 61, tweede kolom:
in plaats van: „met een wanddikte van minder dan 2 mm:”,
te lezen:

„met een wanddikte van niet meer dan 2 mm:”.

Bladzijde 473, de lijn volgende op GN-code 7306 61 19, tweede kolom:
in plaats van: „met een wanddikte van 2 mm of meer:”,
te lezen:

„met een wanddikte van meer dan 2 mm:”.

Bladzijde 561, in de lijn volgende op GN-code 8486 90 10, in de derde kolom wordt het woord „vrij” geschrapt.
Bladzijde 650, voor „Italië”, in de tweede kolom:
in plaats van: „Agenzia delle Dogane
Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
Via Mario Carucci, 71
I-00143 Roma”,
te lezen:

„Agenzia delle Dogane
Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
Via Mario Carucci, 71
I-00143 Roma
e
Istituto Nazionale di Statistica
Servizio Commercio con l’Estero
Via Cesare Balbo 16
I-00184 Roma”.

Bladzijde 739 en 740, bijlage 3:
in plaats van: „2932 29 80”,
te lezen:

„2932 29 85”.

Op bladzijde 853, voor volgnummer 60, GN-code 0803 00 19, wordt volgnummer 60 geschrapt.
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