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

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 700/2007 VAN DE RAAD
van 11 juni 2007
inzake de afzet van vlees van runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Deze praktijken kunnen bovendien verwarrend en misleidend zijn voor de consument.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 37, lid 2,

(5)

Met het oog op een betere werking van de interne markt
moet de afzet van vlees van runderen die niet ouder zijn
dan twaalf maanden, zo transparant mogelijk worden
geregeld. Hierdoor zal tegelijkertijd de organisatie van
de desbetreffende productie verbeteren. Om dit te verwezenlijken dient te worden vastgesteld welke verkoopbenamingen in de talen van de lidstaten moeten worden
gebruikt voor de afzet van vlees van runderen die niet
ouder zijn dan twaalf maanden. De consument wordt op
die manier beter voorgelicht.

(6)

In sommige gevallen is vlees van dieren die niet ouder
zijn dan twaalf maanden, beschermd op grond van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart
2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten
en levensmiddelen (2). In die gevallen wordt dit vlees op
de markt gebracht onder de betrokken beschermde aanduiding of benaming, die borg staat voor een waterdichte
identificatie door marktdeelnemers en consumenten.
Daarom moet worden gestipuleerd dat de bepalingen
van de onderhavige verordening die beschermde benamingen onverlet dienen te laten.

(7)

Uit diverse studies komt naar voren dat de organoleptische kenmerken van vlees, zoals malsheid, smaak of
kleur, veranderen naar gelang van de leeftijd van het
betrokken dier en het voeder dat het heeft gekregen.

(8)

In een openbare raadpleging die de Commissie in 2005
heeft gehouden, bestempelden de meeste consumenten
de leeftijd van de dieren en het voeder dat zij hebben
gekregen, als belangrijke indicatoren voor de eigenschappen van het van die dieren afkomstige vlees. Slachtgewicht daarentegen lijkt wat dat betreft minder zwaar
door te wegen.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 2, tweede alinea, juncto artikel 2, eerste alinea,
onder b), van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de
Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1) is
bepaald dat de algemene voorschriften inzake maatregelen om de productie, de verwerking en de afzet van
rundvlees beter te organiseren, door de Raad moeten
worden vastgesteld.

(2)

De systemen voor de productie van runderen die niet
ouder zijn dan twaalf maanden en de kenmerken van
deze dieren ten tijde van het slachten verschillen vaak
van lidstaat tot lidstaat. Op de voornaamste consumptiemarkten van de Gemeenschap wordt vlees dat in het
kader van deze verschillende productiesystemen wordt
geproduceerd, over het algemeen onder één verkoopbenaming afgezet.

(3)

Inmiddels is gebleken dat een dergelijke praktijk de handel kan verstoren en oneerlijke concurrentie in de hand
kan werken. Deze praktijken hebben derhalve een rechtstreekse invloed op de instelling en de werking van de
interne markt.

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005,
blz. 2).

(2) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).
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(9)

De productiesystemen en het soort voeder dat wordt
gegeven aan dieren die niet ouder zijn dan twaalf maanden, zijn gekoppeld aan de slachtleeftijd. De slachtleeftijd
blijkt gemakkelijker te controleren dan het gebruikte diervoeder. De transparantie is bijgevolg voldoende gediend
indien het gebruik van op de leeftijd van de dieren gebaseerde verkoopbenamingen wordt opgelegd.

(10)

Volgens dezelfde raadpleging werd de scheidslijn voor de
eerste categorie van dieren door de meeste geraadpleegde
consumenten getrokken bij een leeftijd van ten hoogste
acht maanden. Deze leeftijdsgrens wordt eveneens
gebruikt in artikel 130 van Verordening (EG) nr.
1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor
regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (1), in dat geval om te bepalen of dieren in aanmerking komen voor de slachtpremie. Het lijkt dan ook
raadzaam deze leeftijdsgrens te hanteren om de categorie
van dieren die niet ouder zijn dan twaalf maanden in
twee subcategorieën op te splitsen.

(11)

De raadpleging heeft ook aangetoond dat dezelfde verkoopbenaming bij de consumenten in de verschillende
lidstaten niet noodzakelijkerwijs dezelfde verwachtingen
oproept. Om ervoor te zorgen dat die consument een
product kan kopen dat aan zijn verwachtingen voldoet, is
het dus niet meer dan logisch om bij de keuze van de
verkoopbenamingen zoveel mogelijk rekening te houden
met culturele gewoonten en tradities.

(12)

Voorts moet het vlees van dieren die niet ouder zijn dan
twaalf maanden, met het oog op de identificatie ervan,
worden gemerkt met een per categorie verschillende
letter.

(13)

Marktdeelnemers die naast de in deze verordening vastgestelde verkoopbenamingen nog andere informatie willen vermelden, moeten zich hierbij houden aan de procedure als bedoeld in artikel 16 of artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van
een identificatie- en registratieregeling voor runderen en
inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (2).

(14)

Met het oog op een correct gebruik van de overeenkomstig deze verordening op de etiketten te vermelden informatie, moeten de gegevens aan de hand waarvan de
juistheid van deze informatie in alle productie- en afzetfasen kan worden nagegaan, worden geregistreerd. Onder

(1) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 552/2007 (PB L 131 van 23.5.2007,
blz. 10).
(2) PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1791/2006.
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voorbehoud van de noodzakelijke aanpassingen kan hiervoor gebruik gemaakt worden van het in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 1825/2000 van de Commissie van
25 augustus 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het
Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de
etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (3) bedoelde registratiesysteem.

(15)

Voorts moeten de lidstaten aangeven welke autoriteiten
bevoegd zijn om de in deze verordening vastgestelde
voorwaarden te controleren en om ervoor te zorgen
dat de Commissie, zo nodig ter plaatse, de naleving
van die voorwaarden kan controleren.

(16)

Met het oog op de coherentie moeten bepalingen worden
vastgesteld om ervoor te zorgen dat uit derde landen
ingevoerd vlees eveneens aan deze verordening voldoet.
Met het oog daarop moet worden bepaald dat, wanneer
de controles door een onafhankelijke dienst worden verricht, deze dienst alle nodige garanties inzake deskundigheid, onpartijdigheid en objectiviteit biedt.

(17)

De lidstaten dienen de regels vast te stellen voor de
sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening, en ervoor te zorgen dat
zij worden toegepast. Deze sancties moeten doeltreffend,
evenredig en afschrikkend zijn.

(18)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste
maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp en werkingssfeer
1.
Deze verordening bevat de voorwaarden voor de afzet, op
het grondgebied van de Gemeenschap, van vlees van runderen
die niet ouder zijn dan twaalf maanden, en met name de verkoopbenamingen die in dit verband moeten worden gebruikt.

Zij is van toepassing op vlees van na 1 juli 2008 geslachte
runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden en dat in de
Gemeenschap wordt geproduceerd of uit derde landen in de
Gemeenschap wordt ingevoerd.
(3) PB L 216 van 26.8.2000, blz. 8. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 275/2007 (PB L 76 van 16.3.2007, blz. 12).
(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
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2.
Deze verordening is van toepassing onverminderd de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1183/2006 van de Raad van
24 juli 2006 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (1).

3.
Deze verordening is niet voor 29 juni 2007 van toepassing op vlees van runderen waarvoor een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding is geregistreerd
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 510/2006.

Artikel 2
Definitie
Met het oog op de toepassing van deze verordening wordt
onder „vlees” verstaan, geslachte dieren, vlees met of zonder
been en slachtafvallen, al dan niet versneden, bestemd voor
menselijke consumptie, van runderen die niet ouder zijn dan
twaalf maanden, aangeboden in verse, gekoelde of bevroren
toestand, al dan niet voorzien van een onmiddellijke verpakking
of verpakking.

L 161/3

Meer bepaald mag in een verkoopbenaming of op een etiket
van vlees van runderen die ouder zijn dan twaalf maanden, geen
gebruik worden gemaakt van de termen „veau”, „teleci”, „Kalb”,
„μοσχάρι”, „ternera”, „kalv”, „veal”, „vitello”, „vitella”, „kalf”, „vitela” en „teletina”.

Artikel 5
Verplichte vermeldingen op het etiket
1.
Onverminderd artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2000/13/EG
en de artikelen 13, 14 en 15 van Verordening (EG) nr.
1760/2000, brengen de marktdeelnemers in ieder stadium
van de productie en de afzet de volgende gegevens aan op
het etiket van vlees van runderen die niet ouder zijn dan twaalf
maanden:

a) de slachtleeftijd van de dieren, door middel van de vermelding „slachtleeftijd: tot acht maanden” voor dieren die niet
ouder zijn dan acht maanden, of „slachtleeftijd: van acht tot
twaalf maanden” voor dieren die ouder zijn dan acht maanden, maar niet ouder dan twaalf maanden;

Artikel 3
Indeling van de runderen in het slachthuis
Op het moment van het slachten delen de marktdeelnemers,
onder toezicht van de in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegde
autoriteit, alle runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden,
in één van de in bijlage I opgenomen categorieën in.

Artikel 4
Verkoopbenamingen
1.
De verkoopbenaming is de naam waaronder een levensmiddel wordt verkocht, in de zin van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van
20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie
van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte
reclame (2).

Vlees van runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden mag
in de verschillende lidstaten slechts in de handel worden gebracht onder de in bijlage II opgenomen verkoopbenaming(en)
die voor elke lidstaat is/zijn vastgesteld.

De in de vorige alinea bedoelde verkoopbenamingen mogen
worden aangevuld met de vermelding van de benaming of de
aanduiding van de betrokken stukken vlees of van het betrokken slachtafval.

b) de verkoopbenaming overeenkomstig artikel 4 van deze verordening.

In afwijking van punt a), kunnen de marktdeelnemers in ieder
stadium van de productie en de afzet, met uitzondering van de
aanbieding aan de eindverbruiker, de slachtleeftijd vervangen
door de identificatieletter van de in bijlage I bij deze verordening omschreven categorie.

2.
De voorschriften voor het aanbrengen van de in lid 1
bedoelde vermeldingen op het etiket van vlees van runderen
die niet ouder zijn dan twaalf maanden en dat in niet-voorverpakte vorm in de detailhandel wordt aangeboden aan de eindverbruiker, worden door de lidstaten vastgesteld.

Artikel 6
Facultatieve vermeldingen op het etiket
De marktdeelnemers mogen de in artikel 5 bedoelde verplichte
vermeldingen aanvullen met facultatieve vermeldingen die zijn
goedgekeurd volgens de in artikel 16 of artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1760/2000 bedoelde procedure.

Artikel 7
2.
De in bijlage II, onder A), opgenomen verkoopbenamingen en de van die verkoopbenamingen afgeleide nieuwe benamingen worden uitsluitend gebruikt indien aan alle voorschriften van deze verordening wordt voldaan.
(1) PB L 214 van 4.8.2006, blz. 1.
(2) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

Registratie
In elk stadium van de productie en de afzet van vlees van
runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden, registreren
de marktdeelnemers met name de volgende gegevens ter garantie van de juistheid van de in de artikelen 5 en 6 bedoelde
vermeldingen op het etiket:
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a) het identificatienummer en de geboortedatum van de dieren,
alleen in het slachthuis;

b) een referentienummer voor de vaststelling van het verband
tussen, enerzijds, de identificatie van de dieren waarvan het
vlees afkomstig is en, anderzijds, de op het etiket van het
vlees vermelde verkoopbenaming, slachtleeftijd en identificatieletter van de betrokken categorie;

c) de datum waarop de dieren en het vlees de inrichting respectievelijk binnengekomen zijn en verlaten hebben zodat
een verband tussen deze gegevens kan worden gelegd.

22.6.2007

2.
Marktdeelnemers uit een derde land die in lid 1 bedoeld
vlees op de markt van de Gemeenschap willen afzetten, laten
hun activiteiten controleren door de bevoegde autoriteit die
door dat derde land is aangewezen, of, bij gebrek daaraan,
door een onafhankelijke dienst. Deze dienst moet de nodige
garanties bieden waaruit blijkt dat hij zich houdt aan de Europese norm EN 45011 of ISO/IEC Guide 65 („Algemene voorschriften voor instanties die productcertificeringssystemen
toepassen”).

De aangewezen bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de
onafhankelijke dienst garandeert dat de in deze verordening
vastgestelde voorwaarden in acht worden genomen.

Artikel 8
Officiële controles
1.
Vóór 1 juli 2008 wijzen de lidstaten de bevoegde
autoriteit(en) aan die verantwoordelijk is/zijn voor de officiële
controles waarmee wordt nagegaan of deze verordening wordt
toegepast en delen zij de betrokken gegevens mee aan de
Commissie.

2.
De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteit voert officiële
controles uit overeenkomstig de algemene beginselen van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en
de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1).

Artikel 10
Sancties
De lidstaten stellen de regels vast voor de sancties die van
toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening, en nemen alle maatregelen die nodig zijn om ervoor
te zorgen dat zij worden toegepast. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de
Commissie uiterlijk op 1 juli 2009 in kennis van die bepalingen
en stellen haar zo spoedig mogelijk in kennis van eventuele
latere wijzigingen daarop.

Artikel 11
3.
De Commissie gaat samen met de bevoegde autoriteiten
na of de lidstaten de bepalingen van deze verordening naleven.

De deskundigen van de Commissie voeren, zo nodig, samen
met de betrokken bevoegde autoriteiten en, in voorkomend
geval, met deskundigen van de lidstaten, controles ter plaatse
uit om zich ervan te vergewissen dat deze verordening ten uitvoer wordt gelegd.

De lidstaten op het grondgebied waarvan een controle wordt
uitgevoerd, verlenen de Commissie alle medewerking die zij bij
het verrichten van haar taak nodig heeft.

Artikel 9
Uit derde landen ingevoerd vlees

Uitvoeringsmaatregelen
1.
De voor de tenuitvoerlegging van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld volgens de in artikel 12,
lid 2 bedoelde procedure. Deze maatregelen betreffen met
name:

a) de in bijlage I bedoelde instructies over waar en in welke
lettergrootte de identificatieletter van de betrokken categorie
moet worden vermeld;

b) de controle op de naleving van deze verordening in het
kader van de in artikel 9 bedoelde invoer van vlees uit derde
landen.

1.
Uit derde landen ingevoerd vlees van runderen die niet
ouder zijn dan twaalf maanden, wordt overeenkomstig de bepalingen van deze verordening in de Gemeenschap afgezet.
(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 191 van
28.5.2004, blz. 1.

2.
Wijzigingen van bijlage II, deel B, worden vastgesteld volgens de in artikel 12, lid 2 bedoelde procedure.
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Artikel 12

Artikel 14

Comité

Inwerkingtreding

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 42 van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 ingestelde beheerscomité
runds- en kalfsvlees.

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

2.
Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2008.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
wordt vastgesteld op één maand.

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

Artikel 13

Gedaan te Luxemburg, 11 juni 2007.

Overgangsmaatregelen
Vlees van dieren die niet ouder zijn dan twaalf maanden en die
geslacht zijn vóór 1 juli 2008, mag nog steeds op de markt
worden gebracht zonder dat het aan de voorschriften van deze
verordening voldoet.

Voor de Raad
De voorzitter
H. SEEHOFER
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BIJLAGE I
Categorieën van runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden
Runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden, worden bij het slachten ingedeeld in een van de volgende categorieën:
A) Categorie V: runderen die niet ouder zijn dan acht maanden
Identificatieletter voor deze categorie: V;
B) Categorie Z: runderen die ouder zijn dan acht maanden maar niet ouder dan twaalf maanden
Identificatieletter voor deze categorie: Z.
In de lidstaten vindt deze indeling plaats op basis van het paspoort waarvan de runderen vergezeld gaan, of, bij gebrek
daaraan, op basis van de gegevens uit het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1760/2000 bedoelde gecomputeriseerde
gegevensbestand.
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BIJLAGE II
Lijst van de in artikel 4 bedoelde verkoopbenamingen
A) Voor vlees van runderen uit categorie V:
Land van afzet

Verplichte verkoopbenaming

België

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Bulgarije

месо от малки телета

Tsjechië

telecí

Denemarken

lyst kalvekød

Duitsland

Kalbfleisch

Estland

vasikaliha

Griekenland

μοσχάρι γάλακτος

Spanje

ternera blanca, carne de ternera blanca

Frankrijk

veau, viande de veau

Ierland

veal

Italië

vitello, carne di vitello

Cyprus

μοσχάρι γάλακτος

Letland

teļa gaļa

Litouwen

veršiena

Luxemburg

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Hongarije

borjúhús

Malta

vitella

Nederland

kalfsvlees

Oostenrijk

Kalbfleisch

Polen

cielęcina

Portugal

vitela

Roemenië

carne de vițel

Slovenië

teletina

Slowakije

teľacie mäso

Finland

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Zweden

ljust kalvkött

Verenigd Koninkrijk

veal
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B) Voor vlees van runderen uit categorie Z:
Land van afzet

Verplichte verkoopbenaming

België

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Bulgarije

телешко месо

Tsjechië

hovězí maso z mladého skotu

Denemarken

kalvekød

Duitsland

Jungrindfleisch

Estland

noorloomaliha

Griekenland

νεαρό μοσχάρι

Spanje

ternera, carne de ternera

Frankrijk

jeune bovin, viande de jeune bovin

Ierland

rosé Veal

Italië

vitellone, carne di vitellone

Cyprus

νεαρό μοσχάρι

Letland

jaunlopa gaļa

Litouwen

jautiena

Luxemburg

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Hongarije

növendék marha húsa

Malta

vitellun

Nederland

rosé kalfsvlees

Oostenrijk

Jungrindfleisch

Polen

młoda wołowina

Portugal

vitelão

Roemenië

carne de tineret bovin

Slovenië

meso težjih telet

Slowakije

mäso z mladého dobytka

Finland

vasikanliha / kalvkött

Zweden

kalvkött

Verenigd Koninkrijk

beef

22.6.2007

22.6.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 161/9

VERORDENING (EG) Nr. 701/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 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 22 juni 2007.

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

Gedaan te Brussel, 21 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 21 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

31,6
81,1
56,4

0707 00 05

TR
ZZ

148,5
148,5

0709 90 70

TR
ZZ

86,6
86,6

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

53,4
92,6
68,9
58,2
68,3

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
CO
NZ
US
UY
ZA
ZZ

92,0
84,0
102,7
86,0
88,0
90,0
98,0
109,3
78,0
98,5
92,7

0809 10 00

TR
ZZ

201,3
201,3

0809 20 95

TR
US
ZZ

288,0
341,9
315,0

0809 30 10, 0809 30 90

CL
US
ZA
ZZ

101,4
149,4
88,5
113,1

0809 40 05

IL
US
ZZ

164,9
222,0
193,5

(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. 702/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2007
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit
afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden
vervaardigd en geëtiketteerd of op wettige wijze in de
Gemeenschap zijn ingevoerd en in het vrije verkeer zijn
gebracht, mogen worden verkocht totdat de voorraden
zijn uitgeput.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 865/2004 van de Raad van
29 april 2004 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten voor olijfolie en tafelolijven en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 827/68 (1), en met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In Verordening (EEG) nr. 2658/91 (2) worden de fysische
en chemische kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de methoden voor de evaluatie van
deze kenmerken vastgelegd. Deze methoden en de grenswaarden voor de kenmerken van de oliën moeten, rekening houdend met het advies van chemische deskundigen
en in samenhang met de werkzaamheden in het kader
van de Internationale Olijfolieraad, worden bijgewerkt.
De chemische deskundigen zijn met name van mening
dat de kwantificering van het percentage glycerol-2monopalmitaat nauwkeuriger is om veresterde olie te
detecteren. Ook door de verlaging van de grenswaarde
voor stigmastadiënen in olijfolie van eerste persing kan
een betere scheiding worden aangebracht tussen olijfolie
van eerste persing en geraffineerde olijfolie.
Om de nodige tijd voor de aanpassing aan de nieuwe
normen en voor de totstandbrenging van de voor de
toepassing ervan benodigde middelen te geven en om
de commerciële transacties niet te verstoren, dient deze
verordening eerst op 1 januari 2008 van toepassing te
worden. Om dezelfde redenen dient te worden bepaald
dat olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven die vóór die
datum op wettige wijze in de Gemeenschap zijn

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor olijfolie en tafelolijven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 2568/91 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 2, lid 1, wordt het zesde streepje vervangen door:
„— voor de bepaling van het percentage glycerol-2-monopalmitaat, de in bijlage VII beschreven methode;”
2) De bijlagen worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.
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 van toepassing met ingang van 1 januari
2008.
Producten die vóór 1 januari 2008 op wettige wijze in de Gemeenschap zijn vervaardigd en geëtiketteerd of op wettige wijze
in de Gemeenschap zijn ingevoerd en in het vrije verkeer zijn
gebracht, mogen echter worden verkocht totdat de voorraden
zijn uitgeput.

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

Gedaan te Brussel, 21 juni 2007.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 30.4.2004, blz. 97; gerectificeerd in PB L 206 van
9.6.2004, blz. 37.
(2) PB L 248 van 5.9.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1989/2003 (PB L 295 van 13.11.2003,
blz. 57).
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BIJLAGE
De bijlagen van Verordening (EEG) nr. 2568/91 worden als volgt gewijzigd:
1) De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:
a) de titel van bijlage II wordt vervangen door:
„Bepaling van vrije vetzuren, koude methode”;
b) de titel van bijlage VII wordt vervangen door:
„Bepaling van het percentage glycerol-2-monopalmitaat”.
2) Bijlage I wordt vervangen door:

22.6.2007

≤ 250

≤ 300 (3)

≤ 20

—

≤5

≤ 15

—
≤5
≤ 15

≤ 2,0

> 2,0

≤ 0,3

≤ 1,0

—
≤ 0,3
≤ 1,0

2. Olijfolie van eerste persing

3. Olijfolie voor verlichting

4. Geraffineerde olijfolie

5. Olijfolie bestaande uit geraffineerde olijfoliën en olijfoliën van eerste persing

7. Geraffineerde oliën uit afvallen van olijven

8. Olie uit afvallen van olijven

> 350

> 350

> 350 (4)
≤ 1,2

≤ 1,4

≤ 1,4

≤ 0,9 als % palmitinezuur totaal
≤ 14 %
≤ 1,0 als % palmitinezuur totaal
> 14 %

—

—

—

—

—

≤ 0,50

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,6

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,2

Verschil
ECN42,
HPLC en
ECN42,
theoretische
berekening

—

—

—

—

—

—

≤ 2,60

≤ 2,50

K232 (*)

≤ 1,70

≤ 2,00

—

≤ 0,90

≤ 1,10

—

≤ 0,25

≤ 0,22

K270 (*)

≤ 0,18

≤ 0,20

—

≤ 0,15

≤ 0,16

—

≤ 0,01

≤ 0,01

DeltaK (*)

—

—

—

—

—

Md > 2,5 (2)

Md ≤ 2,5

Md = 0

—

—

—

—

—

—

Mf > 0

Mf > 0

OrganoleptiOrganoleptische beoordesche beoorling Mediaan
deling Medivoor de gebreaan „fruitig”
ken
(Mf) (*)
(Md) (*)

Totaal van de isomeren dat (al dan niet) kan worden gescheiden over een capillaire kolom.
(2) Of als de mediaan voor de gebreken niet hoger is dan 2,5 en de mediaan „fruitig” gelijk is aan 0.
(3) Olie met een wasgehalte van 300 mg/kg tot 350 mg/kg wordt als olijfolie voor verlichting aangemerkt, wanneer het totaalgehalte aan alifatische alcoholen niet hoger is dan 350 mg/kg of wanneer het gehalte aan erythrodiol en uvaol niet
meer bedraagt dan 3,5 %.
(4) Olie met een wasgehalte van 300 mg/kg tot 350 mg/kg wordt als ruwe olie uit afvallen van olijven aangemerkt, wanneer het totaalgehalte aan alifatische alcoholen hoger is dan 350 mg/kg en wanneer het gehalte aan erythrodiol en uvaol
meer bedraagt dan 3,5 %.

(1)

6. Ruwe oliën uit afvallen van olijven

≤ 350

≤ 0,9 als % palmitinezuur totaal
≤ 14 %
≤ 1,1 als % palmitinezuur totaal
> 14 %

≤ 0,9 als % palmitinezuur totaal
≤ 14 %
≤ 1,1 als % palmitinezuur totaal
> 14 %

≤ 0,9 als % palmitinezuur totaal
≤ 14 %
≤ 1,0 als % palmitinezuur totaal
> 14 %

≤ 0,9 als % palmitinezuur totaal
≤ 14 %
≤ 1,0 als % palmitinezuur totaal
> 14 %

Glycerol-2-monopalmitaat
(%)

Stigmastadiënen
mg/kg (1)

NL

≤ 350

≤ 250

≤ 20

≤ 0,8

1. Extra olijfolie van eerste persing

Was
mg/kg (**)

Peroxidegetal
mEq O2/kg (*)

Categorie

Zuurgraad
(%) (*)

KENMERKEN VAN OLIJFOLIE

„BIJLAGE I
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Linoleenzuur
(%)

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

Myristinezuur
(%)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

1. Extra olijfolie van eerste
persing

2. Olijfolie van eerste persing

3. Olijfolie voor verlichting

4. Geraffineerde olijfolie

5. Olijfolie bestaande uit geraffineerde olijfoliën en
olijfoliën van eerste persing

6. Ruwe olie uit afvallen van
olijven

7. Geraffineerde olie uit afvallen van olijven

8. Olie uit afvallen van olijven

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

Arachidezuur
(%)

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

Eicosaanzuur
(%)

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

Beheenzuur
(%)

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,05

≤ 0,05

Totaal
Lignocerine- transoliezuur
zuuriso(%)
meren
(%)

≤ 0,35

≤ 0,35

≤ 0,10

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,10

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Totaal
translinolzuur Cholesteen transrol
linoleen(%)
zuurisomeren
(%)

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Brassicasterol
(%)

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

Campesterol
(%)

< Camp.

< Camp.

—

< Camp.

< Camp.

—

< Camp.

< Camp.

Stigmasterol
(%)

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

Betasitosterol
(%) (2)

Sterolsamenstelling

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Delta-7-stigmasterol
(%)

≥ 1 600

≥ 1 800

≥ 2 500

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

Totaal
sterolen
(mg/kg)

> 4,5

> 4,5

> 4,5 (4)

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5 (3)

≤ 4,5

≤ 4,5

Erythrodiol
plus uvaol
(%) (**)

a) De resultaten van de analyses moeten worden opgegeven met hetzelfde aantal decimale cijfers als in de normen voor elk kenmerk. De laatste significante decimaal wordt naar boven afgerond als de volgende decimaal hoger is
dan 4.
b) Om olie in een andere categorie in te delen of qua zuiverheid onvoldoende te verklaren, volstaat het dat een van de kenmerken niet aan de vastgestelde normen beantwoordt.
c) Bij de kenmerken met een asterisk (*), die betrekking hebben op de kwaliteit van de olie, geldt:
— voor olijfolie voor verlichting dat niet gelijktijdig aan alle betrokken normen hoeft te zijn voldaan;
— voor olijfoliën van eerste persing dat het feit dat aan ten minste één van die normen niet is voldaan, leidt tot indeling in een andere van de categorieën olijfoliën van eerste persing.
d) Bij de kenmerken met dubbele asterisk (**), geldt voor alle oliën uit afvallen van olijven dat niet gelijktijdig aan alle betrokken normen hoeft te zijn voldaan.”

Opmerkingen:

NL

(1) Gehalte aan andere vetzuren (%): palmitinezuur 7,5-20,0; palmitoleïnezuur: 0,3-3,5; heptadecaanzuur: ≤ 0,3; heptadeceenzuur: ≤ 0,3; stearinezuur: 0,5-5,0; oliezuur: 55,0-83,0; linolzuur: 3,5-21,0.
(2) Totaal van: delta-5,23-stigmastadiënol + clerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadiënol.
(3) Olie met een wasgehalte van 300 mg/kg tot 350 mg/kg wordt als olijfolie voor verlichting aangemerkt, wanneer het totaalgehalte aan alifatische alcoholen niet hoger is dan 350 mg/kg of wanneer het gehalte aan erythrodiol en uvaol niet
meer bedraagt dan 3,5 %.
(4) Olie met een wasgehalte van 300 mg/kg tot 350 mg/kg wordt als ruwe olie uit afvallen van olijven aangemerkt, wanneer het totaalgehalte aan alifatische alcoholen hoger is dan 350 mg/kg en wanneer het gehalte aan erythrodiol en uvaol
meer bedraagt dan 3,5 %.

Categorie

Vetzuurgehalte (1)
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3) Aanhangsel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) het eerste streepje wordt vervangen door:
„— Zuurgraad:

Bijlage II

Bepaling van vrije vetzuren, koude methode”;

b) het dertiende streepje wordt vervangen door:
„— Verzadigde vetzuren op de
2-positie:

Bijlage VII

Bepaling van het percentage glycerol-2-monopalmitaat”.

4) De titel van bijlage II wordt vervangen door:
„BEPALING VAN VRIJE VETZUREN, KOUDE METHODE”.
5) Bijlage IV wordt vervangen door:

„BIJLAGE IV
BEPALING VAN HET WASGEHALTE MET BEHULP VAN CAPILLAIRE GASCHROMATOGRAFIE
1.

DOEL
Deze methode beschrijft een werkwijze voor de bepaling van het wasgehalte van olijfolie. De was wordt aan de
hand van het aantal koolstofatomen gescheiden. De methode kan vooral worden gebruikt om geperste olijfolie
te onderscheiden van geëxtraheerde olijfolie (uit persafvallen van olijven).

2.

PRINCIPE
De olie of het vet, waaraan een geschikte interne standaard is toegevoegd, wordt gefractioneerd door kolomchromatografie over een gehydrateerde silicagel-kolom. De onder de werkomstandigheden eerst geëlueerde
fractie (met een lagere polariteit dan de triglyceridenfractie) wordt opgevangen en vervolgens direct geanalyseerd
met behulp van capillaire gaschromatografie.

3.

APPARATUUR

3.1.

Erlenmeyer, 25 ml.

3.2.

Glazen kolom voor gaschromatografie met een inwendige diameter van 15,0 mm en een lengte van 30-40 cm,
voorzien van een kraan.

3.3.

Geschikte gaschromatograaf voor een capillaire kolom, voorzien van een „on-column” injectiesysteem, bestaande uit:

3.3.1. Een oven met thermostaat voor de kolom met programmeerbare temperatuur.
3.3.2. Een „cold on column” injector om het monster direct op de kolom te brengen.
3.3.3. Een vlamionisatiedetector met een omzetter/versterker.
3.3.4. Een recorder/integrator, geschikt voor gebruik met de omzetter/versterker (3.3.3), met een responstijd van niet
meer dan één seconde en met een variabele papiersnelheid. (Er kan ook een computersysteem worden gebruikt
waarmee de gaschromatografie-gegevens via een pc kunnen worden geregistreerd.)
3.3.5. Capillaire kolom, glas of kwartsglas, met een lengte van 8-12 m en een inwendige diameter van 0,25-0,32 mm
en inwendig bekleed met een laagje stationaire fase met een uniforme dikte van 0,10-0,30 μm. (Gebruiksklare
stationaire fase van type SE52 of SE54 is in de handel verkrijgbaar.)
3.4.

Micro-injectiespuit, 10 μl, met een geharde naald, voor directe injectie op de kolom.
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3.5.

Elektrisch schudapparaat.

3.6.

Rotatieverdamper.

3.7.

Droogstoof.

3.8.

Analytische balans met een nauwkeurigheid van + 0,1 mg.

3.9.

Standaard-laboratoriumglaswerk.

4.

REAGENTIA

4.1.

Silicagel met een korrelgrootte tussen 60 en 200 μm.
Droog de silicagel in een droogstoof gedurende ten minste 4 uur bij 500 °C. Voeg na afkoelen een volume
water toe dat overeenkomt met 2 % van het gewicht van de gebruikte silicagel. Schud voldoende om de massa
uniform te verdelen. Laat ten minste 12 uur vóór gebruik in het donker rusten.

4.2.

n-Hexaan (voor chromatografie).

4.3.

Ethylether (voor chromatografie).

4.4.

n-Heptaan (voor chromatografie).

4.5.

Standaardoplossing van laurylarachidaat, 0,1 % (m/v) in hexaan (interne standaard). (Ook palmitylpalmitaat en
myristylstearaat kunnen worden gebruikt.)

4.5.1. Soedanrood 1 (1-fenylazo-2-naftol).
4.6.

Draaggas: zuivere waterstof of helium (voor gaschromatografie).

4.7.

Hulpgassen:
— zuivere waterstof (voor gaschromatografie);
— zuivere lucht (voor gaschromatografie).

5.

PROCEDURE

5.1.

Voorbehandeling van de chromatografiekolom
Suspendeer 15 g silicagel (4.1) in n-hexaan (4.2) en breng dit in de kolom (3.2). Laat eerst spontaan uitzakken
en vervolgens met een elektrisch schudapparaat (3.5) om de chromatografielaag homogener te maken. Laat
30 ml n-hexaan doorlopen om eventuele verontreinigingen te verwijderen. Weeg met de balans (3.8) nauwkeurig 500 mg monster af in de erlenmeyer van 25 ml (3.1) en voeg afhankelijk van het verwachte wasgehalte
de juiste hoeveelheid interne standaard (4.5) toe. Voeg bij olijfolie bijvoorbeeld 0,1 mg laurylarachidaat toe en
bij olie uit afvallen van olijven 0,25-0,5 mg. Breng het zo voorbehandelde monster met behulp van twee porties
van elk 2 ml n-hexaan (4.2) op de chromatografiekolom.
Laat het oplosmiddel door de kolom lopen tot 1 mm boven de bovenkant van het adsorbens en laat vervolgens
nog eens 70 ml n-hexaan doorlopen om van nature aanwezige n-alkanen te verwijderen. Begin vervolgens de
chromatografische elutie met 180 ml van het mengsel n-hexaan/ethylether (99:1) met een elutiesnelheid van
ongeveer 15 druppels per 10 seconden. De elutie van het monster moet bij kamertemperatuur (22 ± 4 °C)
worden uitgevoerd.
NB:
— Het mengsel n-hexaan/ethylether (99:1) moet elke dag vers worden bereid.
— Voor een visuele controle op een juiste elutie van de was kan aan het opgeloste monster 100 μl soedanrood 1 (1 % in de
elutievloeistof) worden toegevoegd. Aangezien deze kleurstof een retentietijd tussen die van de was en de triglyceriden heeft,
kan de elutie worden gestopt wanneer de kleur de onderkant van de chromatografiekolom bereikt, omdat de was dan
volledig is geëlueerd.
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Damp de aldus verkregen fractie in de rotatieverdamper (3.6) in tot bijna droog. Verwijder de laatste 2 ml
oplosmiddel met een zachte stikstofstroom en neem het residu op in 2-4 ml n-heptaan.
5.2.

Gaschromatografische analyse

5.2.1. Voorbereidende werkzaamheden
Bevestig de kolom in de gaschromatograaf (3.3), waarbij het inlaatstuk wordt aangesloten op het „on-column”systeem en het uiteinde op de detector. Voer de gebruikelijke controle van de gaschromatografieapparatuur uit
(toestand van de gasleidingen, efficiëntie van de detector en de recorder enz.).
Als de kolom voor de eerste keer wordt gebruikt, wordt conditionering aanbevolen. Laat een zachte gasstroom
door de kolom lopen en schakel de gaschromatografieapparatuur in. Verwarm geleidelijk totdat na ongeveer
4 uur een temperatuur van 350 °C wordt bereikt. Houd deze temperatuur gedurende ten minste 2 uur aan en
stel vervolgens de apparatuur in op de gebruiksomstandigheden (gassnelheid instellen, vlam ontsteken, elektronische recorder (3.3.4) aansluiten, temperatuur van de kolomoven instellen, temperatuur van de detector
instellen enz.) en registreer het signaal bij een gevoeligheid die ten minste twee keer zo groot is als bij de
uitvoering van de analyse wordt verwacht. De basislijn moet lineair zijn, mag geen enkele piek vertonen en mag
niet verlopen.
Een rechtlijnig negatief verloop wijst op lekkage bij de aansluiting van de kolom; een positief verloop wijst op
een onvoldoende conditionering van de kolom.
5.2.2. Keuze van de werkomstandigheden
In het algemeen dienen de volgende werkomstandigheden te worden aangehouden:
— kolomtemperatuur:

20 °C/minuut
vanaf 80 °C
(1′)

→

5 °C/minuut
240 °C

→

20 °C/minuut
325 °C
(6′)

→

340 °C
(10′)

— detectortemperatuur: 350 °C;
— geïnjecteerde hoeveelheid: 1 μl van de oplossing (2-4 ml) in n-heptaan;
— draaggas: helium of waterstof met de optimale lineaire snelheid voor het gekozen gas (zie aanhangsel);
— gevoeligheid van de recorder: deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
Deze voorwaarden kunnen afhankelijk van de kenmerken van de kolom en de gaschromatograaf zodanig
worden gewijzigd dat alle wassen volledig worden gescheiden met een afdoende resolutie van de pieken (zie
figuur), terwijl de retentietijd van de interne standaard (C32) 18 ± 3 minuten moet bedragen. De meest
representatieve piek van de wassen moet een hoogte van ten minste 60 % van de volle schaaluitslag hebben.
De piekintegratieparameters moeten zodanig worden gekozen dat een juiste waarde van de piekoppervlakken
wordt verkregen.
NB: Gezien de hoge eindtemperatuur wordt een positief verloop toegestaan, dat niet groter mag zijn dan 10 % van de volle
schaaluitslag.

5.3.

Uitvoering van de analyse
Zuig met de 10 μl micro-injectiespuit 1 μl oplossing op. Trek de plunjer van de spuit zover uit dat de naald leeg
is. Steek de naald door het membraan van de injectie-eenheid en injecteer snel na 1-2 seconden; trek de naald
ongeveer 5 seconden later langzaam terug.
Neem het chromatogram op tot de was volledig is geëlueerd.
De basislijn moet steeds aan de vereiste voorwaarden voldoen.
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Identificatie van de pieken
De verschillende pieken worden geïdentificeerd aan de hand van de retentietijd en door vergelijking met
wasmengsels met een bekende retentietijd die onder dezelfde omstandigheden zijn geanalyseerd.
De figuur bevat een chromatogram van de wassen in een olijfolie van eerste persing.

5.5.

Kwantitatieve evaluatie
Bereken met de integrator het piekoppervlak van de interne standaard en de alifatische esters (C40-C46).
Bereken met de volgende formule het wasgehalte van elke ester in mg/kg vet:
ester mg=kg ¼

Ax × ms × 1 000
As × m

Hierbij is:
Ax = het piekoppervlak van elke ester in mm2;
As = het piekoppervlak van de interne standaard in mm2;
ms = de toegevoegde massa interne standaard in mg;
m = de massa van het monster voor de bepaling in g.
6.

WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
Vermeld de som van de gehaltes aan de verschillende wassen (C40-C46) in mg/kg vet (ppm).
NB: De te kwantificeren verbindingen verwijzen naar de pieken met een even aantal koolstofatomen tussen de esters C40 en
C46, zoals weergegeven in onderstaand chromatogram voor was uit olijfolie. Als de ester C46 een dubbele piek oplevert, wordt
aanbevolen voor de identificatie daarvan de wasfractie van een olijfolie uit afvallen van olijven te analyseren, aangezien de C46fractie daarin duidelijk de overhand heeft en de piek dus gemakkelijk te identificeren is.

De resultaten worden met één cijfer achter de komma vermeld.
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Figuur
Gaschromatogram van de wasfractie van een olijfolie (*)

Verklaring:
I.S.

= Laurylarachidaat

1

= Diterpeenesters

2 + 2′ = C40-esters
3 + 3′ = C42-esters
4 + 4′ = C44-esters
5

= C46-esters

6

= Sterolesters en triterpeenalcoholen.

___________
(*) Na de elutie van de sterolesters mag het chromatogram geen significante pieken (triglyceriden) meer bevatten.

Aanhangsel
Bepaling van de lineaire gassnelheid
Injecteer 1-3 μl methaan (of propaan) in de gaschromatograaf nadat deze op de normale werkomstandigheden is
ingesteld. Registreer hoeveel tijd verstrijkt tussen het moment waarop het gas op de kolom wordt geïnjecteerd en het
moment waarop de piek verschijnt (tM).
De lineaire snelheid (in cm/s) wordt berekend met de formule L/tM, waarbij L de lengte van de kolom in cm is en tM
de geregistreerde tijd in seconden.”.
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6) Bijlage VII wordt vervangen door:

„BIJLAGE VII
BEPALING VAN HET PERCENTAGE GLYCEROL-2-MONOPALMITAAT
1.

DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
Hier wordt de analysemethode beschreven voor de bepaling van het percentage palmitinezuur op de 2positie van triglyceriden via de bepaling van glycerol-2-monopalmitaat
Deze methode kan worden gebruikt voor plantaardige oliën die bij kamertemperatuur (20 °C) vloeibaar
zijn.

2.

PRINCIPE
Na een voorbehandeling wordt het oliemonster behandeld met pancreaslipase: door een partiële en
specifieke hydrolyse op de 1- en 3-positie van het triglyceride ontstaan 2-monoglyceriden. Het percentage
glycerol-2-monopalmitaat in de monoglyceridefractie wordt na silylering bepaald met behulp van capillaire gaschromatografie.

3.

APPARATUUR EN STANDAARDMATERIAAL

3.1.

Erlenmeyer, 25 ml.

3.2.

Bekerglazen, 100, 250 en 300 ml.

3.3.

Glazen chromatografiekolom met een inwendige diameter van 21-23 mm en een lengte van 400 mm,
voorzien van een filter van gesinterd glas en een kraan.

3.4.

Maatcilinders, 10, 50, 100 en 200 ml.

3.5.

Kolven, 100 en 250 ml

3.6.

Rotatieverdamper.

3.7.

Centrifugebuizen met een ronde bodem, 10 ml, met geslepen stop.

3.8.

Centrifuge voor buizen van 10 en 100 ml.

3.9.

Waterbad waarin de temperatuur op 40 °C + 0,5 °C kan worden gehouden.

3.10.

Meetpipetten, 1 en 2 ml.

3.11.

Injectiespuit, 1 ml.

3.12.

Micro-injectiespuit, 100 μl.

3.13.

Scheitrechter, 1 000 ml.

3.14.

Gaschromatograaf voor een capillaire kolom met een „cold on column” injector om het monster direct op
de kolom te brengen en een oven waarin de ingestelde temperatuur op ± 1 °C nauwkeurig kan worden
gehouden.

3.15.

„Cold on column” injector om het monster direct op de kolom te brengen.

3.16.

Vlamionisatiedetector en elektrometer.

3.17.

Recorder/integrator, geschikt voor de elektrometer, met een responstijd van niet meer dan één seconde en
met een variabele papiersnelheid.

3.18.

Capillaire kolom, glas of kwartsglas, met een lengte van 8-12 m en een inwendige diameter van
0,25-0,32 mm en bekleed met een laagje 5 % methylpolysiloxaan of fenylmethylpolysiloxaan met een
dikte van 0,10-0,30 μm, die bij 370 °C kan worden gebruikt.

3.19.

Micro-injectiespuit, 10 μl, met een geharde naald, met een lengte van ten minste 7,5 cm, voor directe
injectie op de kolom.
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4.

REAGENTIA

4.1.

Silicagel met een korrelgrootte tussen 0,063 en 0,200 mm (70/280 mesh), als volgt voorbehandeld: droog
de silicagel in een porseleinen kroes in een droogstoof gedurende 4 uur bij 160 °C en laat vervolgens in
een exsiccator afkoelen. Voeg als volgt een volume water toe dat overeenkomt met 5 % van het gewicht
van de silicagel: weeg in een erlenmeyer van 500 ml 152 g silicagel af en voeg 8 g gedestilleerd water toe;
sluit de erlenmeyer af en schud voorzichtig om het water uniform te verdelen. Laat ten minste 12 uur
vóór gebruik rusten.

4.2.

n-Hexaan (voor chromatografie).

4.3.

Isopropanol.

4.4.

Isopropanol, 1/1 (v/v) oplossing in water.

4.5.

Pancreaslipase. De gebruikte lipase moet een activiteit tussen 2,0 en 10 lipase-eenheden per mg hebben (In
de handel is pancreaslipase met een activiteit tussen 2 en 10 enzymeenheden per mg verkrijgbaar.)

4.6.

Tris(hydroxymethyl)aminomethaan-bufferoplossing: 1 M oplossing in water, met geconcentreerd HCl
(1/1 v/v) op pH 8 gebracht (controle met potentiometer).

4.7.

Natriumcholaat, enzymkwaliteit, 0,1 %-oplossing in water (deze oplossing moet binnen 15 dagen na de
bereiding worden gebruikt).

4.8.

Calciumchloride, 22 %-oplossing in water.

4.9.

Diethylether (voor chromatografie).

4.10.

Elutievloeistof: mengsel van n-hexaan en diethylether (87/13 v/v).

4.11.

Natriumhydroxide, 12 %-oplossing (g/g).

4.12.

Fenolftaleïne, 1 %-oplossing in ethanol.

4.13.

Draaggas: waterstof of helium (voor gaschromatografie).

4.14.

Hulpgassen: waterstof (minimaal 99 %, watervrij en zonder organische stoffen) en lucht (voor gaschromatografie en met dezelfde zuiverheid).

4.15.

Silaniseringsreagens: mengsel pyridine/hexamethyldisilazaan/trimethylchloorsilaan (9/3/1 v/v/v) (In de handel zijn gebruiksklare oplossingen verkrijgbaar.) Er kunnen ook andere silyleringsreagentia worden gebruikt, bijvoorbeeld bis(trimethylsilyl)trifluoracetamide + 1 % trimethylchloorsilaan, verdund met een gelijk
volume watervrije pyridine.

4.16.

Referentiemonsters: zuivere monoglyceriden of mengsels van monoglyceriden met een bekende samenstelling die vergelijkbaar is met die van het monster.

5.

PROCEDURE

5.1.

Voorbehandeling van het monster

5.1.1.

Olie met een gehalte aan vrij zuur van minder dan 3 % behoeft niet vóór de silicagel-kolomchromatografie
te worden geneutraliseerd. Olie met een gehalte aan vrij zuur van meer dan 3 % moet overeenkomstig
punt 5.1.1.1 worden geneutraliseerd.

5.1.1.1.

Breng in een scheitrechter van 1 000 ml (3.13) 50 g olie en 200 ml n-hexaan. Voeg 100 ml isopropanol
toe en een hoeveelheid 12 %-natriumhydroxideoplossing (4.11) die overeenkomt met het gehalte aan vrij
zuur van de olie plus 5 %. Schud krachtig gedurende één minuut. Voeg 100 ml gedestilleerd water toe,
schud opnieuw en laat bezinken.
Laat na scheiding van de lagen de onderste laag met de zepen weglopen. Verwijder tevens mogelijke
tussenlagen (slijmachtige en onopgeloste stoffen). Was de oplossing van de geneutraliseerde olie in hexaan
met opeenvolgende porties van 50-60 ml van de oplossing van isopropanol in water (1/1 v/v) (4.4) tot de
roze kleur van fenolftaleïne verdwijnt.
Verwijder het merendeel van het hexaan door vacuümdestillatie (bijvoorbeeld met een rotatieverdamper)
en breng de olie over in een kolf van 100 ml (3.5). Droog de olie onder vacuüm tot het oplosmiddel
volledig is verwijderd.
Na deze bewerking moet de zuurgraad van de olie lager dan 0,5 % zijn.
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Breng 1,0 g olie, voorbehandeld zoals hierboven beschreven, in een erlenmeyer van 25 ml (3.1) en los dit
op in 10 ml elutievloeistof (4.10). Laat de oplossing vóór de silicagel-kolomchromatografie gedurende ten
minste 15 minuten rusten.
Centrifugeer de oplossing, als deze troebel is, om optimale omstandigheden voor de chromatografie te
waarborgen. (Er kunnen gebruiksklare SPE-silicagelpatronen van 500 mg worden gebruikt).

5.1.3.

Voorbehandeling van de chromatografiekolom
Giet ongeveer 30 ml elutievloeistof (4.10) in de kolom (3.3) en breng met een glasstaaf onder in de kolom
een propje watten; duw het aan om de lucht te verwijderen.
Bereid in een bekerglas een suspensie van 25 g silicagel (4.1) in ongeveer 80 ml elutievloeistof en giet dit
met behulp van een trechter in de kolom.
Controleer of alle silicagel in de kolom is gegoten; spoel met elutievloeistof (4.10), open de kraan en laat
het vloeistofniveau zakken tot ongeveer 2 mm boven de bovenkant van de silicagel-laag.

5.1.4.

Kolomchromatografie
Weeg in een erlenmeyer van 25 ml (3.1) precies 1,0 g monster af, voorbehandeld volgens punt 5.1.
Los het monster op in 10 ml elutievloeistof (4.10). Schenk de oplossing op de chromatografiekolom,
voorbehandeld volgens punt 5.1.3. Zorg dat het oppervlak van de kolom niet verstoord wordt.
Open de kraan en laat de monsteroplossing inzakken tot de bovenkant van de silicagel-laag. Elueer met
150 ml elutievloeistof. Stel de snelheid in op 2 ml/minuut (zodat de 150 ml in ongeveer 60-70 minuten
door de kolom loopt).
Vang het eluaat op in een vooraf getarreerde kolf van 250 ml. Verdamp het oplosmiddel onder vacuüm
en verwijder de laatste sporen ervan onder een stikstofstroom.
Weeg de kolf en bereken de opgevangen hoeveelheid extract.
(Bij gebruik van gebruiksklare SPE-silicagelpatronen is de werkwijze: Breng 1 ml oplossing (5.1.2) in de
vooraf voorbereide patronen met 3 ml n-hexaan.
Elueer na het doorlopen van de oplossing met 4 ml n-hexaan/diethylether (9/1 v/v).
Vang het eluaat op in een buis van 10 ml en damp droog onder een stikstofstroom.
Laat pancreaslipase (5.2) op het residu inwerken. Het is van cruciaal belang dat de vetzuursamenstelling
vóór en na de passage door de SPE-patroon wordt bepaald).

5.2.

Hydrolyse met pancreaslipase

5.2.1.

Weeg in de centrifugebuis overeenkomstig punt 5.1 0,1 g van de voorbehandelde olie af. Voeg 2 ml
bufferoplossing (4.6), 0,5 ml natriumcholaatoplossing (4.7) en 0,2 ml calciumchlorideoplossing toe en
schud na elke toevoeging goed. Sluit de buis met de geslepen stop en zet hem in het waterbad bij
40 ± 0,5 °C.

5.2.2.

Voeg 20 mg lipase toe, schud voorzichtig (zorg dat de stop niet nat wordt) en zet de buis gedurende
precies 2 minuten in het waterbad, haal de buis eruit, schud krachtig gedurende precies één minuut en laat
de buis afkoelen.

5.2.3.

Voeg 1 ml diethylether toe, zet de stop op de buis en schud krachtig, centrifugeer en breng de etheroplossing met een micro-injectiespuit over in een schone droge buis.

5.3.

Bereiding van de gesilaniseerde verbindingen en voorbereiding van de gaschromatografie

5.3.1.

Breng met een micro-injectiespuit 100 μl oplossing (5.2.3) in een rondbodemkolf van 10 ml.

5.3.2.

Verwijder het oplosmiddel onder een zachte stikstofstroom, voeg 200 μl silaniseringsreagens (4.15) toe,
zet de stop op de kolf en laat gedurende 20 minuten staan.

5.3.3.

Voeg na 20 minuten 1-5 ml (afhankelijk van de chromatografie-omstandigheden) n-hexaan toe: de
resulterende oplossing is gereed voor gaschromatografie.
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Gaschromatografie
De werkomstandigheden zijn als volgt:
— temperatuur van de injector („on column” injector) onder het kookpunt van het oplosmiddel (68 °C);
— temperatuur van de detector: 350 °C;
— temperatuur van de kolom: de oventemperatuur wordt als volgt geprogrammeerd: eerst gedurende
1 minuut op 60 °C, daarna met 15 °C per minuut oplopend tot 180 °C, vervolgens met 5 °C per
minuut oplopend tot 340 °C en ten slotte gedurende 13 minuten op 340 °C;
— Draaggas: waterstof of helium met een lineaire snelheid die voldoende is om de in figuur 1 aangegeven
resolutie te verkrijgen. De retentietijd van triglyceride C54 moet 40 + 5 minuten zijn (zie figuur 2).
(Bovenstaande werkomstandigheden worden ter indicatie aangegeven. Ze moeten in elke situatie
worden geoptimaliseerd om de gewenste resolutie te verkrijgen. De piekhoogte van glycerol-2-monopalmitaat moet minimaal 10 % van de volle schaaluitslag van de recorder zijn.)
— Geïnjecteerde hoeveelheid: 0,5-1 μl van de oplossing (5 ml) in n-hexaan (5.3.3).

5.4.1.

Identificatie van de pieken
De verschillende monoglyceriden worden geïdentificeerd aan de hand van de verkregen retentietijd en
door vergelijking met de pieken voor standaardmengsels monoglyceriden die onder dezelfde omstandigheden zijn geanalyseerd.

5.4.2.

Kwantitatieve bepaling
Met een elektronische integrator wordt het oppervlak van elke piek berekend.

6.

WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
Het percentage glycerol-2-monopalmitaat wordt aan de hand van de verhouding tussen het piekoppervlak
voor deze stof en het piekoppervlak voor alle monoglyceriden samen (zie figuur 2) berekend met de
formule:
A

Gycerolmonopalmitaat (%) = ΣAx × 100
Hierbij is:
Ax = het piekoppervlak voor glycerol-2-monopalmitaat en
ΣA = de som van de piekoppervlakken van alle monoglyceriden samen.
Het resultaat moet met één cijfer achter de komma worden vermeld.
7.

ANALYSEVERSLAG
Het analyseverslag moet bevatten:
— een verwijzing naar deze methode;
— alle informatie die nodig is om het monster volledig te kunnen identificeren;
— het resultaat van de analyse;
— elke afwijking van deze methode, ongeacht of dit op grond van een besluit van de betrokken partijen
of om een andere reden is gebeurd;
— de identificatiegegevens van het laboratorium, de datum van de analyse en de handtekeningen van de
voor de analyse verantwoordelijke personen.
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Figuur 1
Chromatogram van de producten van de silaniseringsreactie, verkregen door de inwerking van
lipase op een geraffineerde olijfolie waaraan 20 % veresterde olie is toegevoegd (100 %).

NdT: Acides gras libres = Vrije vetzuren; Huile d’olive raffinée + 20 % huile estérifiée = Geraffineerde olijfolie + 20 %
veresterde olie; 1-2 monopalmitoléine = 1-2-monopalmitoleïne; 1-2 monopalmitine = 1-2 monopalmitine; 1-2 mono
C18 insat. = 1-2 mono C18 onverz.; Squalene = Squaleen
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Figuur 2
Chromatogram van:
A) onveresterde olijfolie na lipase en na silanisering; onder deze omstandigheden (capillaire
kolom van 8-12 m) wordt de wasfractie tegelijk met de diglyceridefractie of vlak daarna
geëlueerd.
Na lipase mag het gehalte aan triglyceriden niet hoger zijn dan 15 %.

Verklaring:
1

= Vrije vetzuren

2

= Monoglyceriden

3

= Diglyceriden

4

= Triglyceriden

*

= 2-monopalmitine

**

= Triglyceride C54

L 161/25

NL

L 161/26

Publicatieblad van de Europese Unie

Chromatogram van:
B)

veresterde olie na lipase en na silanisering; onder deze omstandigheden (capillaire kolom van
8-12 m) wordt de wasfractie tegelijk met de diglyceridefractie of vlak daarna geëlueerd.
Na lipase mag het gehalte aan triglyceriden niet hoger zijn dan 15 %.

Verklaring:

8.

1

= Vrije vetzuren

2

= Monoglyceriden

3

= Diglyceriden

4

= Triglyceriden

*

= 2-monopalmitine

**

= Triglyceride C54

OPMERKINGEN
Opmerking 1: BEREIDING VAN LIPASE
Lipase met voldoende lipaseactiviteit is in de handel verkrijgbaar. Het kan ook als volgt in het laboratorium worden
bereid:

Koel 5 kg verse varkenspancreas af tot 0 °C. Verwijder het omringende vet en bindweefsel en maal het restant in een
messenmolen fijn tot een vloeibare pasta is overgebleven. Roer deze pasta gedurende 4-6 uur met 2,5 l watervrije aceton
en centrifugeer daarna. Extraheer het residu nog driemaal met hetzelfde volume watervrije aceton en vervolgens tweemaal
met een 1/1 (v/v) mengsel van aceton en diethylether en tweemaal met diethylether.

Droog het residu gedurende 48 uur onder vacuüm; hierdoor wordt een stabiel poeder verkregen dat lange tijd vochtvrij
in een koelkast kan worden bewaard.
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Opmerking 2: CONTROLE VAN DE LIPASEACTIVITEIT
Bereid als volgt een olijfolie-emulsie:
Schud in een mengapparaat gedurende 10 minuten een mengsel van 165 ml van een oplossing van arabische gom
(100 g/l), 15 g ijsgruis en 20 ml vooraf geneutraliseerde olijfolie.
Breng in een bekerglas van 50 ml achtereenvolgens 10 ml van deze emulsie, 0,3 ml natriumcholaatoplossing (0,2 g/ml)
en 20 ml gedestilleerd water.
Zet het bekerglas in een waterbad dat op 37 °C is ingesteld; hang de elektroden van de pH-meter in de vloeistof en voeg
een roermagneetje toe.
Voeg met een buret druppelsgewijs een 0,1 N natriumhydroxideoplossing toe tot een pH van 8,3 is bereikt.
Voeg een hoeveelheid suspensie van lipasepoeder in water toe (0,1 g lipase/ml). Start de stopwatch zodra de pH-meter
een pH van 8,3 aangeeft en voeg druppelsgewijs de natriumhydroxideoplossing met een zodanige snelheid toe dat de
pH 8,3 blijft. Noteer elke minuut het verbruikte volume.
Geef in grafiekvorm de verkregen gegevens weer, waarbij op de x-as de tijd wordt aangegeven en op de y-as het volume
(ml) 0,1 N alkalioplossing dat is verbruikt om de pH constant te houden. Het resultaat dient een rechte lijn te zijn.
De lipaseactiviteit, uitgedrukt in lipase-eenheden per mg, wordt met de volgende formule berekend:

A ¼

V × N × 100
m

Hierbij is:
A = de activiteit in lipase-eenheden/mg;
V = het volume (ml) 0,1 N natriumhydroxideoplossing per minuut (berekend uit de grafiek);
N = de normaliteit van de natriumhydroxideoplossing;
m = de massa van het onderzochte lipase (in mg).
Eén lipase-eenheid wordt gedefinieerd als de hoeveelheid enzym die per minuut 10 micro-equivalent zuur vrijmaakt.”.

7) In bijlage X.A wordt punt 6.2 vervangen door:
„6.2. De methylesters worden bereid volgens werkwijze B van bijlage X.B. De vetstoffen met een gehalte aan vrij zuur
van meer dan 3 % moeten eerst worden geneutraliseerd overeenkomstig punt 5.1.1 van bijlage VII.”.
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VERORDENING (EG) Nr. 703/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2007
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een
communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, ten
aanzien van dihydrostreptomycine en streptomycine
(Voor de EER relevante tekst)

het onderzoek van de aanvraag voor de uitbreiding tot
konijnen van de bestaande vermelding voor dihydrostreptomycine en rekening houdend met de oorspronkelijke
gezamenlijke veiligheidsbeoordeling van de twee bovengenoemde substanties op basis van hun vergelijkbare
chemische structuur en biologische activiteit, wordt het
ook wenselijk geacht de vermelding voor streptomycine
te wijzigen en daarin konijnen voor spier, vetweefsel,
lever en nieren op te nemen. Verder wordt het ook
wenselijk geacht de bestaande vermelding voor streptomycine voor runderen en schapen te vervangen door een
nieuwe vermelding voor alle herkauwers voor spier, vetweefsel, nieren en melk.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van
26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van
dierlijke oorsprong (1), en met name op artikel 2,

Gezien de adviezen van het Europees Geneesmiddelenbureau die
zijn opgesteld door het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Alle farmacologisch werkzame substanties die in de Gemeenschap worden gebruikt in geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren, moeten worden beoordeeld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2377/90.

(2)

Dihydrostreptomycine is in bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 2377/90 opgenomen voor spier, vetweefsel,
lever, nieren en melk van alle herkauwers, alsook voor
spier, huid en vetweefsel, lever en nieren van varkens.
Ingevolge het onderzoek van een aanvraag voor de uitbreiding tot konijnen van de bestaande vermelding voor
dihydrostreptomycine wordt het wenselijk geacht de vermelding voor dihydrostreptomycine te wijzigen en uit te
breiden tot konijnen.

(3)

Streptomycine is in bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
2377/90 opgenomen voor spier, vetweefsel, lever, nieren
en melk van runderen en schapen, alsook voor spier,
huid en vetweefsel, lever en nieren van varkens. Ingevolge

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 287/2007 van de Commissie (PB L 78 van
17.3.2007, blz. 13).

(4)

Verordening (EEG) nr. 2377/90 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Voordat deze verordening van toepassing wordt, moeten
de lidstaten voldoende tijd krijgen om de in verband met
deze verordening noodzakelijke aanpassingen aan te
brengen in de vergunningen om de betrokken geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in de handel
te brengen die zijn verleend overeenkomstig Richtlijn
2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (2), om rekening te houden met de
bepalingen van deze verordening.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
(2) PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/28/EG (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 58).

22.6.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Artikel 2
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 21 augustus 2007.

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

Gedaan te Brussel, 21 juni 2007.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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Antibiotica

1.2.

Dihydrostreptomycine

Streptomycine

Streptomycine

Indicatorresidu

„Dihydrostreptomycine

Farmacologisch werkzame substantie(s)

1.2.10. Aminoglycosides

Infectiewerende middelen

1.

Konijnen

Varkens

Alle herkauwers

Konijnen

Vetweefsel
Lever
Nieren”

1 000 μg/kg

Spier

500 μg/kg
500 μg/kg

Nieren

1 000 μg/kg
500 μg/kg

Huid en vetweefsel

Spier

500 μg/kg

Lever

Melk

200 μg/kg

500 μg/kg

Nieren

500 μg/kg

Lever

Spier
Vetweefsel

500 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg

Nieren

1 000 μg/kg

Lever

500 μg/kg
1 000 μg/kg

Spier
Vetweefsel

500 μg/kg
500 μg/kg

Huid en vetweefsel
Nieren

Spier

500 μg/kg
500 μg/kg

Lever

Melk

500 μg/kg

Nieren

200 μg/kg

1 000 μg/kg

Lever

500 μg/kg
1 000 μg/kg

Spier
Vetweefsel

500 μg/kg

Te onderzoeken weefsels

500 μg/kg

Maximumwaarden voor
residuen

NL

Varkens

Alle herkauwers

Diersoorten

De volgende substanties worden vervangen in bijlage I „Lijst van farmacologisch werkzame substanties waarvoor maximumwaarden voor residuen zijn vastgesteld” bij Verordening (EEG) nr. 2377/90:

BIJLAGE
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VERORDENING (EG) Nr. 704/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2007
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2707/2000 houdende uitvoeringsbepalingen voor
Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire
steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in
onderwijsinstellingen
eindigt. Het is daarom dienstig eenzelfde bepaling vast te
stellen voor het schooljaar 2006/2007.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 15 en artikel 47, tweede streepje,

(4)

Verordening (EG) nr. 2707/2000 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor melk en zuivelproducten,

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(1)

(2)

(3)

Bij artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1255/1999
zijn de steunbedragen voor de verstrekking van zuivelproducten aan leerlingen voor de periode van 1 juli 2006
tot en met 30 juni 2007 vastgesteld.
Om de verwerking van de steunbetalingen te vergemakkelijken voor de nationale overheidsdiensten en voor degenen die met de uitvoering van de schoolmelkregeling
zijn belast, is in Verordening (EG) nr. 2707/2000 van de
Commissie (2) een overgangsbepaling opgenomen voor
het geval dat de hoogte van de steun aan het einde
van het schooljaar 2005/2006 zou veranderen.
In het schooljaar 2006/2007 zullen nogmaals problemen
bij de verwerking van de steunbetalingen als gevolg van
een verandering van de hoogte van de steun worden
ondervonden in die lidstaten waar dat schooljaar in juli

Artikel 1
Artikel 4, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
2707/2000 wordt vervangen door:

„In de gevallen waarin het schooljaar 2006/2007 in de lidstaat in juli eindigt, mogen de op de eerste dag van juni
geldende steunbedragen echter ook worden toegepast in de
maand juli.”.
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, 21 juni 2007.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005,
blz. 2).
(2) PB L 311 van 12.12.2000, blz. 37. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 943/2006 (PB L 173 van 27.6.2006,
blz. 9).
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VERORDENING (EG) Nr. 705/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2007
tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2007/2008, van het steunbedrag voor peren voor
verwerking
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (1), en met name op artikel 6, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In artikel 3, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr.
1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft (2) is bepaald dat de Commissie uiterlijk op
15 juni het steunbedrag voor peren voor verwerking
bekendmaakt.

Artikel 1
Voor het verkoopseizoen 2007/2008 wordt de steun voor de in
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde peren
vastgesteld op:
— 161,70 EUR per ton voor de Tsjechische Republiek,
— 51,05 EUR per ton voor Griekenland,
— 161,70 EUR per ton voor Spanje,
— 161,70 EUR per ton voor Frankrijk,
— 154,00 EUR per ton voor Italië,

Het gemiddelde van de hoeveelheden peren die in de
laatste drie verkoopseizoenen in het kader van de steunregeling zijn verwerkt, bedraagt 6 511 ton meer dan de
communautaire drempel.

— 161,70 EUR per ton voor Hongarije,

Voor de lidstaten die hun verwerkingsdrempel hebben
overschreden, moet het steunbedrag voor peren voor verwerking voor het verkoopseizoen 2007/2008 derhalve
overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 2201/96 worden gewijzigd ten opzichte van het bij
artikel 4, lid 2, van die verordening vastgestelde bedrag.

— 161,70 EUR per ton voor Oostenrijk,

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

— 9,46 EUR per ton voor Nederland,

— 161,70 EUR per ton voor Portugal.
Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 21 juni 2007.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie (PB L 64 van
2.3.2004, blz. 25).
(2) PB L 218 van 30.8.2003, blz. 14. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1663/2005 (PB L 267 van 12.10.2005,
blz. 22).
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VERORDENING (EG) Nr. 706/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2007
tot vaststelling, krachtens Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad, van
administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen, en van een
geharmoniseerde test voor het meten van lekkagewaarden van bepaalde klimaatregelingsapparatuur
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 17 mei 2006 betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging
van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (1), en met name op
artikel 7, lid 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Deze verordening bevat bepaalde maatregelen ter uitvoering van
de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 2006/40/EG.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2006/40/EG is een van de bijzondere richtlijnen
van de bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (2) vastgestelde EG-typegoedkeuringsprocedure.

(2)

In Richtlijn 2006/40/EG is bepaald dat voor voertuigen
met klimaatregelingsapparatuur die is ontworpen om een
gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, typegoedkeuring
moet worden verleend wat de emissies van die klimaatregelingsapparatuur betreft. Ook zijn in die richtlijn
grenswaarden voor lekkage van dergelijke apparatuur
vastgesteld. Daarom moet er een geharmoniseerde testprocedure voor het meten van de lekkagewaarden van
dergelijke gassen worden opgesteld en moeten de uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2006/40/EG worden vastgesteld.

1) „voertuigtype wat emissies van klimaatregelingsapparatuur
betreft”: een groep voertuigen die onderling niet verschillen
wat betreft het gebruikte koelmiddel of andere hoofdkenmerken van de klimaatregelingsapparatuur of wat betreft het
verdampingssysteem, met een of twee verdampers;
2) „type klimaatregelingsapparatuur”: een groep klimaatregelingsapparatuur die onderling niet verschilt wat betreft de
handelsnaam of het handelsmerk van de fabrikant of wat
betreft de gebruikte lekgevoelige onderdelen;
3) „lekgevoelige onderdelen”: een van de volgende onderdelen
van klimaatregelingsapparatuur of een samenstel van dergelijke onderdelen:
a) slang, met inbegrip van klemkoppelingen,
b) afzonderlijke, mannelijke of vrouwelijke verbindingen,

(3)

(4)

Richtlijn 2006/40/EG verbiedt vanaf een bepaalde datum
het in de handel brengen van nieuwe voertuigen met
klimaatregelingsapparatuur die is ontworpen om een gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150. Momenteel is HFK134a het enige bekende gefluoreerde gas met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150 dat als koelmiddel in mobiele klimaatregelingsapparatuur wordt gebruikt. Daarom moet de testprocedure voor het meten
van lekkagewaarden voor dat gas worden vastgesteld.

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
aanpassing aan de technische vooruitgang,

c) ventielen, schakelaars en sensoren,
d) thermostatische expansieventielen met verbindingen,
e) verdamper met externe verbindingen,
f) compressor met verbindingen,
g) condensator met geïntegreerde gebruiksklare droger,
h) ontvanger/droger met verbindingen,

(1) PB L 161 van 14.6.2006, blz. 12.
(2) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/96/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 81).

i) accumulator met verbindingen;
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4) „type lekgevoelig onderdeel”: een groep lekgevoelige onderdelen die onderling niet verschillen wat betreft de handelsnaam of het handelsmerk van de fabrikant of wat betreft de
hoofdfunctie.

Lekgevoelige onderdelen die gemaakt zijn van verschillende materialen, en combinaties van verschillende lekgevoelige onderdelen worden gerekend tot hetzelfde type lekgevoelig onderdeel,
zoals gedefinieerd in punt 4 van de eerste alinea, mits zij de
lekkagewaarden niet doen toenemen.

Artikel 3

22.6.2007

4.
Voor de toepassing van lid 3 verleent de typegoedkeuringsinstantie een EG-typegoedkeuringscertificaat voor het onderdeel, opgesteld overeenkomstig het model in deel 2 van
bijlage I.

Artikel 5
EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen
Op elk lekgevoelig onderdeel of elke klimaatregelingsapparatuur
van een type waarvoor overeenkomstig deze verordening EGtypegoedkeuring is verleend, wordt het in deel 3 van bijlage I
beschreven EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen aangebracht.

EG-typegoedkeuring van onderdelen
De lidstaten mogen niet, om redenen die verband houden met
emissies van klimaatregelingsapparatuur, weigeren EG-typegoedkeuring te verlenen voor een type lekgevoelig onderdeel of een
type klimaatregelingsapparatuur dat aan deze verordening
voldoet.

Artikel 4
Administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring
van onderdelen
1.
De fabrikant of zijn vertegenwoordiger dient de aanvraag
tot EG-typegoedkeuring van een type lekgevoelig onderdeel of
klimaatregelingsapparatuur in bij de typegoedkeuringsinstantie.

Artikel 6
Administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring
van een voertuig wat de emissies van de
klimaatregelingsapparatuur betreft
1.
De fabrikant of zijn vertegenwoordiger dient de aanvraag
voor EG-typegoedkeuring van een voertuig wat de emissies van
de
klimaatregelingsapparatuur
betreft,
in
bij
de
typegoedkeuringsinstantie.

De aanvraag wordt opgesteld overeenkomstig het model voor
het inlichtingenformulier in deel 4 van bijlage I.

De aanvraag wordt opgesteld overeenkomstig het model voor
het inlichtingenformulier in deel 1 van bijlage I.

2.
De fabrikant of zijn vertegenwoordiger stelt een goed te
keuren lekgevoelig onderdeel of een exemplaar van de goed te
keuren klimaatregelingsapparatuur ter beschikking aan de technische dienst die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
typegoedkeuringstests.

2.
De fabrikant of zijn vertegenwoordiger stelt bij de indiening van de aanvraag het meest ongunstige monster van het
voertuigtype ter beschikking indien het complete voertuig wordt
getest, of verstrekt typegoedkeuringscertificaten van de betrokken lekgevoelige onderdelen of van de klimaatregelingsapparatuur indien onderdelen worden getest.

Hiervoor wordt een exemplaar met de hoogste lekkagewaarde
gekozen (hierna „het meest ongunstige monster” genoemd).

3.
Wanneer aan de relevante voorschriften wordt voldaan,
wordt EG-typegoedkeuring verleend en wordt een typegoedkeuringsnummer toegekend volgens het in bijlage VII bij Richtlijn
70/156/EEG beschreven nummeringssysteem.

3.
Wanneer aan de relevante voorschriften wordt voldaan,
wordt EG-typegoedkeuring voor het onderdeel verleend en
wordt een typegoedkeuringsnummer aan het onderdeel toegekend volgens het in bijlage VII bij Richtlijn 70/156/EEG beschreven nummeringssysteem.

Een lidstaat mag hetzelfde nummer niet aan een ander voertuigtype toekennen.

Een lidstaat mag hetzelfde nummer niet aan een ander type
lekgevoelig onderdeel of klimaatregelingsapparatuur toekennen.

4.
Voor de toepassing van lid 3 verleent de typegoedkeuringsinstantie een EG-typegoedkeuringscertificaat, opgesteld
overeenkomstig het model in deel 5 van bijlage I.
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Artikel 7
Geharmoniseerde testprocedure voor het meten van lekkagewaarden
De in artikel 5, leden 2 en 3, van Richtlijn 2006/40/EG bedoelde geharmoniseerde testprocedure voor het
meten van lekkagewaarden waarmee wordt onderzocht of de maximumwaarden worden overschreden, is
opgenomen in bijlage II bij deze verordening.
Artikel 8
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 5 januari 2008.

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

Gedaan te Brussel, 21 juni 2007.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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Lijst van bijlagen
Bijlage I

Administratieve documenten voor de EG-typegoedkeuring
Deel 1: Inlichtingenformulier - EG-typegoedkeuring van onderdelen
Deel 2: EG-typegoedkeuringscertificaat (onderdeel)
Deel 3: EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen
Deel 4: Inlichtingenformulier - EG-typegoedkeuring van een voertuig
Deel 5: EG-typegoedkeuringscertificaat (voertuig)

Bijlage II Technische bepalingen voor het meten van de lekkage van klimaatregelingsapparatuur
Aanhangsel: Kalibratie van lekkagetestapparatuur
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BIJLAGE I
ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN VOOR EG-TYPEGOEDKEURING
DEEL 1
MODEL
Inlichtingenformulier nr. … voor de EG-typegoedkeuring van klimaatregelingsapparatuur of een onderdeel
daarvan
De volgende informatie moet, indien van toepassing, in drievoud worden overgelegd en van een inhoudsopgave zijn
voorzien. Eventuele tekeningen moeten op een passende schaal met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat
gevouwen worden verstrekt. Op eventuele foto’s moeten voldoende details te zien zijn.
Indien de onderdelen elektronisch gestuurde functies hebben, moeten gegevens over de prestaties worden verstrekt.
0.

ALGEMEEN

0.1.

Merk (firmanaam): .................................................................................................................................................................................

0.2.

Type: ..........................................................................................................................................................................................................

0.2.1.

Handelsnaam, indien beschikbaar: ...................................................................................................................................................

0.2.2.

Materiaal van het onderdeel: ..............................................................................................................................................................

0.2.3.

Tekening of schema van een onderdeel: .......................................................................................................................................

0.2.4.

Referentie of nummer van het onderdeel: ....................................................................................................................................

0.5.

Naam en adres van de fabrikant: .....................................................................................................................................................

0.7.

Plaats en wijze van aanbrenging van het EG-typegoedkeuringsmerk: ..................................................................................

0.8.

Adres van de assemblagefabriek(en): ...............................................................................................................................................

9.

CARROSSERIE

9.10.8. Lekkage in g/jaar van het lekgevoelige onderdeel/de klimaatregelingsapparatuur (indien getest door de fabrikant) (1):

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. Alleen invullen als het onderdeel/de apparatuur ontworpen is voor het gebruik van een
gefluoreerd broeikasgas met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150.

L 161/37

NL

L 161/38

Publicatieblad van de Europese Unie

22.6.2007

DEEL 2
MODEL
EG-TYPEGOEDKEURINGSCERTIFICAAT
(Maximumformaat: A4 (210 x 297 mm))
STEMPEL VAN DE INSTANTIE
Mededeling betreffende de
— typegoedkeuring
— uitbreiding van typegoedkeuring (1)
— weigering van typegoedkeuring (1)
— intrekking van typegoedkeuring (1)
van een type voertuig/onderdeel/technische eenheid (1) overeenkomstig Richtlijn 2006/40/EG, zoals ten uitvoer gelegd bij
Verordening (EG) nr. 706/2007 (1).
Typegoedkeuringsnummer: .................................................................................................................................................................................
Reden van de uitbreiding: ..................................................................................................................................................................................
SECTIE I
0.1.

Merk (firmanaam): ...................................................................................................................................................................................

0.2.

Type: ............................................................................................................................................................................................................

0.2.1. Handelsnaam, indien beschikbaar: ......................................................................................................................................................
0.3.

Identificatiemerkteken van het type, indien op het voertuig/het onderdeel/de technische eenheid aangebracht (1)

0.5.

Naam en adres van de fabrikant: .......................................................................................................................................................

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het EG-typegoedkeuringsmerk: ...................................................................................................................................................................................................

0.8.

Adres van de assemblagefabriek(en): ..................................................................................................................................................
SECTIE II

1.

Aanvullende informatie (indien van toepassing): (zie addendum)

2.

Technische dienst die met de uitvoering van de tests is belast: ..............................................................................................

3.

Datum testrapport: ..................................................................................................................................................................................

4.

Nummer testrapport: ..............................................................................................................................................................................

5.

Eventuele opmerkingen: (zie addendum)

6.

Plaats: ...........................................................................................................................................................................................................

7.

Datum: .........................................................................................................................................................................................................

8.

Handtekening: ............................................................................................................................................................................................

9.

Bijgevoegd is de inhoudsopgave van het informatiepakket dat bij de goedkeuringsinstantie is ingediend en dat op
verzoek verkrijgbaar is.

Addendum
bij EG-typegoedkeuringscertificaat nr. ………
betreffende

1.

de

typegoedkeuring

van klimaatregelingsapparatuur of van
overeenkomstig Richtlijn 2006/40/EG

een

lekgevoelig

onderdeel,

Aanvullende informatie

1.1. Beknopte beschrijving van de apparatuur of het lekgevoelige onderdeel: ................................................................................
1.2. Lekkage in g/jaar (2): ...................................................................................................................................................................................
1.3. Opmerkingen: (bijv. geldig voor voertuigen met zowel linkse als rechtse besturing): .........................................................
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Alleen invullen als de apparatuur ontworpen is voor het gebruik van een gefluoreerd broeikasgas met een aardopwarmingsvermogen
van meer dan 150.
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DEEL 3
EG-TYPEGOEDKEURINGSMERK VOOR ONDERDELEN
1.

ALGEMEEN

1.1.

Het EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen bestaat uit:

1.1.1. een door een rechthoek omkaderde kleine letter „e”, gevolgd door het kengetal of kenteken van de lidstaat die de
EG-typegoedkeuring voor het onderdeel heeft verleend:
1 voor Duitsland;
2 voor Frankrijk;
3 voor Italië;
4 voor Nederland;
5 voor Zweden;
6 voor België;
7 voor Hongarije;
8 voor Tsjechië;
9 voor Spanje;
11 voor het Verenigd Koninkrijk;
12 voor Oostenrijk;
13 voor Luxemburg;
17 voor Finland;
18 voor Denemarken;
19 voor Roemenië;
20 voor Polen;
21 voor Portugal;
23 voor Griekenland;
24 voor Ierland;
26 voor Slovenië;
27 voor Slowakije;
29 voor Estland;
32 voor Letland;
34 voor Bulgarije;
36 voor Litouwen;
49 voor Cyprus;
50 voor Malta.
1.1.2. In de buurt van deze rechthoek dient het „basisgoedkeuringsnummer”, dat wil zeggen het in bijlage VII bij Richtlijn
70/156/EEG bedoelde deel 4 van het typegoedkeuringsnummer, te worden aangebracht, voorafgegaan door de
twee cijfers ter aanduiding van het volgnummer voor de recentste belangrijke technische wijziging van Richtlijn
2006/40/EG of deze verordening op de datum van de EG-typegoedkeuring van het betrokken onderdeel. Voor
deze verordening is het volgnummer 00.
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1.2.

Het EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen moet goed leesbaar en onuitwisbaar zijn.

2.

VOORBEELD VAN EEN EG-TYPEGOEDKEURINGSMERK VOOR ONDERDELEN

a ≥ 8 mm of ten minste 2,5 mm indien 8 mm niet mogelijk is.
Uit het bovenstaande typegoedkeuringsmerk voor onderdelen blijkt dat het betrokken onderdeel in Duitsland (e1)
is goedgekeurd onder nummer 2439. De eerste twee cijfers (00) geven aan dat het onderdeel overeenkomstig deze
verordening werd goedgekeurd.
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DEEL 4
MODEL
Inlichtingenformulier nr. … voor de EG-typegoedkeuring van een voertuig wat de emissies van de
klimaatregelingsapparatuur betreft
De volgende informatie moet, indien van toepassing, in drievoud worden overgelegd en van een inhoudsopgave zijn
voorzien. Eventuele tekeningen moeten op een passende schaal met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat
gevouwen worden verstrekt. Op eventuele foto’s moeten voldoende details te zien zijn.
Indien de onderdelen elektronisch gestuurde functies hebben, moeten gegevens over de prestaties worden verstrekt.
0

ALGEMEEN

0.1.

Merk (firmanaam): ..........................................................................................................................................................................

0.2.

Type: ...................................................................................................................................................................................................

0.2.1.

Handelsnaam, indien beschikbaar: ............................................................................................................................................

0.3.

Identificatiemerkteken van het type, indien op het voertuig/het onderdeel/de technische eenheid aangebracht (1): ...........................................................................................................................................................................................

0.3.1.

Plaats van dat merkteken: ...........................................................................................................................................................

0.4.

Categorie van het voertuig: .........................................................................................................................................................

0.5.

Naam en adres van de fabrikant: ..............................................................................................................................................

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het EG-typegoedkeuringsmerk: ..................................................................................................................................................................................

0.8.

Adres van de assemblagefabriek(en): ........................................................................................................................................

9.

CARROSSERIE

9.10.8.

De klimaatregelingsapparatuur is ontworpen om een gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150: JA/NEE (1)
Gas dat als koelmiddel wordt gebruikt: ..................................................................................................................................
Indien hierboven JA is geantwoord, ook de volgende punten invullen

9.10.8.1.

Tekening en beknopte beschrijving van de klimaatregelingsapparatuur, inclusief referentie of onderdeelnummer en materiaal van de lekgevoelige onderdelen: .............................................................................................................

9.10.8.2.

Lekkage in g/jaar van de klimaatregelingsapparatuur: ........................................................................................................

9.10.8.2.1. Indien onderdelen op lekkage zijn getest: lijst van lekgevoelige onderdelen, inclusief referentie of onderdeelnummer en materiaal, met jaarlijkse lekkage en informatie over de test (bijv. nummer testrapport, goedkeuringsnummer, enz.): .......................................................................................................................................................................
9.10.8.2.2. Indien de apparatuur is getest: referentie of onderdeelnummer en materiaal van de onderdelen van de
apparatuur en informatie over de test (bijv. nummer testrapport, goedkeuringsnummer, enz.): .........................

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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DEEL 5
MODEL
EG-TYPEGOEDKEURINGSCERTIFICAAT
(Maximumformaat: A4 (210 x 297 mm))
STEMPEL VAN DE INSTANTIE
Mededeling betreffende de
— typegoedkeuring
— uitbreiding van typegoedkeuring (1)
— weigering van typegoedkeuring (1)
— intrekking van typegoedkeuring (1)
van een type voertuig/onderdeel/technische eenheid (1) overeenkomstig Richtlijn 2006/40/EG, zoals ten uitvoer gelegd bij
Verordening (EG) nr. 706/2007
Typegoedkeuringsnummer: .................................................................................................................................................................................
Reden van de uitbreiding: ..................................................................................................................................................................................
SECTIE I
0.1.
0.2.
0.2.1.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.7.
0.8.

Merk (firmanaam): ...................................................................................................................................................................................
Type: ............................................................................................................................................................................................................
Handelsnaam, indien beschikbaar: ......................................................................................................................................................
Identificatiemerkteken van het type, indien op het voertuig/het onderdeel/de technische eenheid aangebracht (1):
Plaats van dat merkteken: .....................................................................................................................................................................
Categorie van het voertuig: ...................................................................................................................................................................
Naam en adres van de fabrikant: .......................................................................................................................................................
In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het EG-typegoedkeuringsmerk: ...................................................................................................................................................................................................
Adres van de assemblagefabriek(en): ..................................................................................................................................................
SECTIE II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aanvullende informatie (indien van toepassing): (zie addendum)
Technische dienst die met de uitvoering van de tests is belast: ..............................................................................................
Datum testrapport: ..................................................................................................................................................................................
Nummer testrapport: ..............................................................................................................................................................................
Eventuele opmerkingen: (zie addendum)
Plaats: ...........................................................................................................................................................................................................
Datum: .........................................................................................................................................................................................................
Handtekening: ............................................................................................................................................................................................
Bijgevoegd is de inhoudsopgave van het informatiepakket dat bij de goedkeuringsinstantie is ingediend en dat op
verzoek verkrijgbaar is.

Addendum
bij EG-typegoedkeuringscertificaat nr. ………
betreffende de typegoedkeuring van een voertuig, overeenkomstig Richtlijn 2006/40/EG
1. Aanvullende informatie
1.1. Beknopte beschrijving van het voertuigtype wat de klimaatregelingsapparatuur betreft: .....................................................
1.2. De klimaatregelingsapparatuur gebruikt een gefluoreerd broeikasgas met een aardopwarmingsvermogen van meer
dan 150: JA/NEE
Gas dat als koelmiddel wordt gebruikt: ...............................................................................................................................................
Indien hierboven JA is geantwoord, ook de volgende punten invullen:
1.3. Totale lekkage in g/jaar: ............................................................................................................................................................................
1.4. Opmerkingen: (bijv. geldig voor voertuigen met zowel linkse als rechtse besturing): .........................................................

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

NL

22.6.2007

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE II
TECHNISCHE BEPALINGEN VOOR HET METEN VAN DE LEKKAGE VAN
KLIMAATREGELINGSAPPARATUUR
1.

INLEIDING
Deze bijlage is van toepassing op voertuigen met klimaatregelingsapparatuur (airco) die ontworpen is om
gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, en betreft het
meten van de hoeveelheid koelvloeistof die in de atmosfeer vrijkomt. In de bijlage komen de volgende punten
aan de orde:

1. apparatuurvoorschriften,

2. testvoorwaarden,

3. testprocedure en vereiste gegevens.

2.

BESCHRIJVING VAN DE TEST

2.1.

De lektest voor klimaatregelingsapparatuur is bedoeld om te meten hoeveel fluorkoolwaterstoffen (HFK-134a) uit
voertuigen met klimaatregelingsapparatuur bij normale werking van de apparatuur in de atmosfeer vrijkomen.

2.2.

De test kan worden uitgevoerd op het gehele voertuig, op de klimaatregelingsapparatuur of op afzonderlijke
lekgevoelige onderdelen.

2.3.

Lekgevoelige onderdelen worden getest zonder toegevoegde olie. Restolie van het fabricageproces mag aanwezig
blijven. Compressoren worden met de standaardhoeveelheid olie gevuld.

2.4.

De uiteinden van afzonderlijke onderdelen worden op metalen buizen aangesloten. De uiteinden worden lekvrij
gelast of lekvrij hard gesoldeerd. Een van de uiteinden van een onderdeel mag in voorkomend geval worden
aangesloten op een metalen container met een geschikt volume die het tweefasige koelmiddel bevat.

2.5.

De HFK-134a-container en het lekgevoelige onderdeel worden gevuld met het tweefasige koelmiddel HFK-134a
(vloeistof- en dampfase), dat bij constante druk op de vereiste temperatuur wordt gebracht. Het lekgevoelige
onderdeel is tijdens het voorbehandelen of testen in de gasdicht afgesloten ruimte geïnstalleerd. Het onderdeel
wordt op de voorgeschreven voorbehandelings- of testtemperatuur gehouden, zodat in het onderdeel uitsluitend
HFK-134a in dampfase aanwezig is. Voor volledige klimaatregelingsapparatuur wordt de feitelijke nominale
belasting gebruikt. Het door de fabrikant aanbevolen type olie wordt gebruikt in de aanbevolen concentratie.

2.6.

Elk lekgevoelig onderdeel van de klimaatregelingsapparatuur wordt aan een test onderworpen; onderdelen die als
lekvrij worden beschouwd, hoeven niet te worden getest.

2.6.1.

De volgende onderdelen worden als lekvrij beschouwd:
— verdamper zonder verbindingen;
— metalen buizen zonder verbindingen;
— condensator zonder geïntegreerde gebruiksklare droger en zonder verbindingen;
— ontvanger/droger zonder verbindingen;
— accumulator zonder verbindingen.
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2.7.

Voor de test wordt gebruikgemaakt van het meest ongunstige monster van een lekgevoelig onderdeel of klimaatregelingsapparatuur.

2.8.

Het algehele testresultaat wordt verkregen door de massa van de gelekte koelvloeistof van alle lekgevoelige
onderdelen op te tellen.

3.

TESTAPPARATUUR
De test wordt uitgevoerd in een gasdicht afgesloten ruimte die voorzien is van apparatuur die zorgt voor een
homogene gasconcentratie; er wordt een gasanalysemethode toegepast.
Alle apparatuur die bij de test wordt gebruikt, is gekalibreerd met behulp van referentieapparatuur.

3.1.

Meetruimte

3.1.1.

Het temperatuurregelsysteem regelt de luchttemperatuur in de meetruimte gedurende de hele voorbehandelingsfase met een toegestane afwijking van ± 3 K.

3.1.2.

In de meetfase bevinden de aan de test onderworpen apparatuur en onderdelen zich in een gasdicht afgesloten
meetruimte, zoals beschreven in het aanhangsel. Het binnenoppervlak van de meetruimte is ondoordringbaar en
ongevoelig voor de koelvloeistof. Het temperatuurregelsysteem regelt de luchttemperatuur in de meetruimte
gedurende de test met een toegestane gemiddelde afwijking van ± 1 K.

3.1.3.

De meetruimte heeft stugge wanden die zorgen voor een vast volume.

3.1.4.

De meetruimte heeft zodanige binnenafmetingen dat de aan de test onderworpen apparatuur of onderdelen met
de vereiste nauwkeurigheid kunnen worden getest.

3.1.5.

De homogeniteit van het gas en van de temperatuur in de meetruimte wordt gewaarborgd met ten minste één
recirculatieventilator of met een alternatieve methode waarvan kan worden aangetoond dat zij zorgt voor een
homogene temperatuur en gasconcentratie.

3.2.

Meetapparatuur

3.2.1.

De vrijkomende hoeveelheid HFK-134a wordt gemeten door middel van gaschromatografie, infraroodspectrofotometrie, massaspectrometrie of fotoakoestische infraroodspectroscopie (zie aanhangsel).

3.2.2.

Bij toepassing van een niet hierboven genoemde techniek wordt de gelijkwaardigheid daarvan aangetoond en
wordt de apparatuur gekalibreerd met een soortgelijke procedure als beschreven in het aanhangsel.

3.2.3.

De nauwkeurigheid van de meetapparatuur voor de volledige klimaatregelingsapparatuur bedraagt ± 2 g/jaar.

3.2.4.

Voor het testen van onderdelen wordt gebruikgemaakt van gasanalyseapparatuur, in combinatie met eventuele
andere apparatuur, die een nauwkeurigheid tot op 0,2 g/jaar mogelijk maakt.

3.2.5.

In het geval van onderdelen waarvoor een dergelijke nauwkeurigheid moeilijk kan worden bereikt, kunnen meer
monsters in elke test worden betrokken.

3.2.6.

De herhaalbaarheid van de metingen met analysator, uitgedrukt als één standaarddeviatie, moet bij alle meetbereiken beter zijn dan 1 % bij het nulpunt en bij 80 ± 20 % van de volleschaalwaarde.

3.2.7.

Het nulpunt en het meetbereik van de gasanalysator worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant gekalibreerd alvorens metingen worden uitgevoerd.

3.2.8.

Het meetbereik van de analysator wordt zodanig ingesteld dat bij de procedures voor meting, kalibratie en
controle op lekken de beste resolutie wordt verkregen.
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3.3.

Gegevensregistratiesysteem van de gasanalysator

3.3.1.

De gasanalysator wordt uitgerust met apparatuur waarmee het elektrische signaal met een frequentie van ten
minste eenmaal per 60 min kan worden vastgelegd op een papierschrijver of in een ander systeem voor
gegevensverwerking. Het registratiesysteem moet functionele kenmerken hebben die ten minste gelijkwaardig
zijn aan het geregistreerde signaal, en moet de resultaten permanent registreren. Bij de registratie wordt duidelijk
aangegeven op welk tijdstip de test begint en eindigt (met inbegrip van begin- en eindpunt van de monsternemingsperiode en van de verstreken tijd tussen begin en einde van elke test).

3.4.

Overige apparatuur

3.4.1.

Temperatuurregistratie

3.4.1.1. De temperatuur in de meetruimte wordt op een of twee punten geregistreerd met temperatuursensoren die
zodanig zijn gekoppeld dat zij een gemiddelde waarde aangeven. De meetpunten zijn representatief voor de
temperatuur in de meetruimte.

3.4.1.2. De temperaturen worden gedurende de meting van de HFK-134a-lekkage met een frequentie van ten minste
eenmaal per minuut geregistreerd of in een systeem voor gegevensverwerking opgeslagen.

3.4.1.3. De nauwkeurigheid van het temperatuurregistratiesysteem ligt binnen ± 1,0 K.

3.4.2.

Drukmeetapparatuur

3.4.2.1. De nauwkeurigheid van het systeem voor drukregistratie voor Pshed (shed: sealed housing for evaporative
determination) ligt binnen ± 2 hPa en de druk kan worden afgelezen tot op ± 0,2 hPa.

3.4.3.

Ventilatoren

3.4.3.1. Door het gebruik van een of meer ventilatoren, aanjagers of andere passende methoden, zoals N2-stroom, moet
het mogelijk zijn de HFK-134a-concentratie in de meetruimte tot het omgevingsniveau terug te brengen.

3.4.3.2. De in de meetruimte geteste lekgevoelige onderdelen of apparatuur mogen niet aan een rechtstreekse luchtstroom worden blootgesteld wanneer ventilatoren of aanjagers worden gebruikt.

3.4.4.

Gassen

3.4.4.1. De volgende gassen moeten voor de kalibratie en de werking van de gasanalysator beschikbaar zijn wanneer de
leverancier het gebruik hiervan voorschrijft:

— gezuiverde synthetische lucht met een zuurstofgehalte tussen 18 en 21 volumepercent;

— HFK-134a, minimale zuiverheid 99,5 %.

3.4.4.2. Er moeten kalibratie- en ijkgassen beschikbaar zijn die mengsels van HFK-134a en gezuiverde synthetische lucht
of andere geschikte inerte gassen bevatten. De reële concentraties van een kalibratiegas moeten binnen ± 2 % van
de vermelde cijfers liggen.

4.

VOORBEHANDELING

4.1.

Algemene eisen

4.1.1.

Voorafgaand aan de voorbehandeling en de lekkagemetingen wordt de klimaatregelingsapparatuur leeggepompt
en gevuld met de voorgeschreven nominale hoeveelheid HFK-134a.

4.1.2.

Om te zorgen voor verzadigde condities tijdens de hele test, inclusief de voorbehandelingsfase, wordt elk
lekgevoelig onderdeel, alsmede de eventuele aanvullende container, leeggepompt en gevuld met een toereikende
hoeveelheid HFK-134a, die echter niet meer dan 0,65g/cm3 inwendig volume van het lekgevoelige onderdeel of
de container mag bedragen.
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4.2.

Voorwaarden voor de voorbehandeling

4.2.1.

De aanvrager van de goedkeuring kan de voorbehandeling hetzij in één stap bij 40 °C, hetzij in twee stappen met
een kortere totale duur uitvoeren. In het laatste geval wordt de eerste fase bij 50 °C uitgevoerd, onmiddellijk
gevolgd door de tweede fase bij 40 °C. De duur van de voorbehandeling is aangegeven in onderstaande tabel.

Optie 1

Optie 2

40 °C
Duur
[h]

Stap 1: 50 °C
Duur
[h]

Stap 2: 40 °C
Duur
[h]

Volledige apparatuur

480

240

24

Compressor

144

72

24

Slangen en koppelingen

480

240

24

Alle overige lekgevoelige onderdelen

96

48

24

Onderdeel van de apparatuur

Een kortere voorbehandeling is toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat de stabiele toestand voor
permeatieverlies is bereikt (constant verliespercentage).

4.2.2.

De lekgevoelige onderdelen of de apparatuur worden binnen vier uur na de voorbehandeling in de meetruimte
geplaatst.

4.3.

Compressor

4.3.1.

Wanneer dit nodig is voor een goede smering en afdichting, mag de compressor tussen de voorbehandeling en
de test gedurende ten hoogste 1 min warmdraaien bij een maximumtoerental van 200 omw./min.

4.3.2.

De in het lekgevoelige onderdeel of de klimaatregelingsapparatuur aanwezige HFK-134a moet tussen de voorbehandeling en de meting intact blijven, zodat het effect van de voorbehandeling niet verloren gaat. Dit betekent
dat de voorbehandeling en de meting moeten plaatsvinden bij dezelfde configuratie, zonder tussentijdse demontage en herassemblage.

5.

UITVOERING VAN DE TEST

5.1.

Algemene eisen
In de figuur zijn de verschillende stappen van de test schematisch weergegeven.

5.2.

Lektest

5.2.1.

De test wordt uitgevoerd onder statische en stabiele omstandigheden bij een temperatuur van 313 K (40 °C). Het
jaarlijkse verlies wordt berekend aan de hand van het verschil tussen de HFK-134a-concentratie vóór en na de
test.

5.2.2.

De meetruimte wordt enkele minuten doorgeblazen totdat een stabiele achtergrond wordt verkregen.

5.2.3.

Voorafgaand aan de test wordt het achtergrondniveau in de meetruimte gemeten en worden het nulpunt en het
meetbereik van de gasanalysator ingesteld.

5.2.4.

Als de configuratie na de voorbehandeling naar een andere meetruimte wordt verplaatst, begint de meetperiode
ten vroegste vier uur nadat de meetruimte is dichtgedaan en gasdicht afgesloten en de testtemperatuur is
ingesteld.

5.2.5.

Het lekgevoelige onderdeel of de apparatuur wordt dan in de meetruimte geplaatst.
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De meetruimte wordt dichtgedaan en gasdicht afgesloten. De meetruimte wordt bij atmosferische druk volledig
gevuld met een referentiegas (bijv. schone lucht).
Figuur

5.2.7.

De test begint wanneer de meetruimte gasdicht afgesloten is en de temperatuur in de meetruimte 313 K (40 °C)
bedraagt. De temperatuur wordt tot het einde van de test gelijk gehouden. De HFK-134a-concentratie, de
temperatuur en de barometerdruk worden gemeten om de beginwaarden CHFC-134ai, Pshed en Tshed van de test
te bepalen; dit mag echter overeenkomstig punt 5.2.4 niet eerder gebeuren dan vier uur nadat de meetruimte is
gesloten en de testtemperatuur is ingesteld. Deze waarden worden gebruikt voor de berekening van de lekkage
overeenkomstig punt 5.3.

5.2.8.

De nominale meetperiode bedraagt 24 uur. Een kortere periode is toegestaan mits kan worden aangetoond dat
hiermee de vereiste nauwkeurigheid wordt bereikt.

5.2.9.

Het nulpunt en het meetbereik van de gasanalysator worden onmiddellijk na het einde van de test ingesteld.

5.2.10. Aan het einde van de test worden de HFK-134a-concentratie, de temperatuur en de barometerdruk in de
meetruimte gemeten. Dit zijn de eindwaarden CHFC134af, Pshed en Tshed voor de berekening van de lekkage
overeenkomstig punt 5.3.

5.3.

Berekening

5.3.1.

Aan de hand van de uitkomsten van de in punt 5.2 beschreven test kunnen de HFK-134a-emissies worden
berekend. De lekkage wordt berekend op grond van de begin- en eindwaarden voor de HFK-134a-concentratie,
de temperatuur en de druk in de meetruimte, en het nettovolume van de meetruimte.
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De totale massa van de HFK-134a-lekkage wordt berekend met de volgende formule:
m
_ HFC-134a

¼ MHFC-134a 

ΔnHFC-134a
P
ðCHFC-134ae  CHFC-134ai Þ  106
¼ MHFC-134a  ðVshed  VAC Þ  shed
Δt
R  Tshed
ðte  ti Þ

waarbij

= massastroom van de HFK-134a-lekkage

[kg/s]

nHFC-134a

= aantal mol HFK-134a

[mol]

Vshed

= nettovolume van de meetruimte (shed: sealed housing for evaporative
determination)

[m3]

VAC

= brutovolume van de klimaatregelingsapparatuur of van het onderdeel

[m3]

Tshed

= temperatuur in de meetruimte

[K]

Pshed

= druk in de meetruimte

[kPa]

CHFC-134ae

= eindwaarde van de HFK-134a-concentratie

[ppmv]

CHFC-134ai

= beginwaarde van de HFK-134a-concentratie

[ppmv]

te

= eindtijd

[s]

ti

= begintijd

[s]

MHFC-134a

= molaire massa van HFK-134a (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= gasconstante (= 8,314 kJ/(kmol*K))

[kJ/(kmol*K)]

HFC-134a

Opmerking: CHFC-134a is gedefinieerd als het aantal mol HFK-134a (nHFC-134a) per mol lucht (nair+HFC-134a).
CHFC-134a ðppmv Þ ¼ 106  n nHFC-134a

ðairþHFC-134aÞ

ppmv: delen per miljoen volume/volume-equivalent met mol/mol.

5.3.2.

De massa in gram, verkregen als functie van de tijd, wordt omgerekend naar gram/jaar (g/jaar).

5.4.

Eindresultaat van de test
De totale lekkage van de volledige klimaatregelingsapparatuur wordt berekend door de deelwaarden voor alle
geteste lekgevoelige onderdelen bij elkaar op te tellen.

1. Tests van volledige apparatuur
Aircolekkage, L(g/jaar) = CF *

HFC-134a

(g/jaar)

2. Tests van onderdelen
Aircolekkage, L(g/jaar) = CF * Σ

HFC-134a

waarbij CF (correlatiefactor) = 0,277.

(g/jaar)

NL

22.6.2007

6.

Publicatieblad van de Europese Unie

L 161/49

GOEDKEURING
1. De geteste klimaatregelingsapparatuur wordt goedgekeurd als de waarde L (g/jaar) lager is dan de waarden in
onderstaande tabel, overeenkomstig Richtlijn 2006/40/EG:
L (g/jaar)

Koelmiddel airco

40/60 (*)

HFK-134a

(*) Indien de apparatuur twee verdampers omvat.

2. Het lekgevoelige onderdeel wordt goedgekeurd als het overeenkomstig de voorschriften van de punten 2 tot
en met 5.3 is getest.
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Aanhangsel
Kalibratie van lekkagetestapparatuur
1.

KALIBRATIEFREQUENTIE EN -METHODEN

1.1.

Alle apparatuur wordt vóór het eerste gebruik en daarna zo vaak als nodig is en in elk geval in de zes maanden
vóór de typegoedkeuringstests gekalibreerd. De toe te passen kalibratiemethoden (voor de in punt 3.2.1 van bijlage II vermelde apparatuur) worden in dit aanhangsel beschreven.

2.

KALIBRATIE VAN DE MEETRUIMTE

2.1.

Bepaling vooraf van het inwendige volume van de meetruimte

2.1.1. Voordat de meetruimte voor het eerst wordt gebruikt, wordt het inwendige volume ervan als volgt bepaald. De
binnenafmetingen van de meetruimte worden zorgvuldig gemeten, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele onregelmatigheden zoals steunbalken. Uit deze metingen wordt het inwendige volume van de meetruimte
berekend.

2.1.2. Het inwendige nettovolume wordt bepaald door het volume van het te testen onderdeel of de te testen apparatuur
af te trekken van het inwendige volume van de meetruimte.

2.1.3. De meetruimte wordt overeenkomstig punt 2.3 op lekken gecontroleerd. Als de gemeten gasmassa niet tot op
± 2 % nauwkeurig overeenkomt met de geïnjecteerde massa, worden corrigerende maatregelen genomen.

2.2.

Bepaling van de achtergrondemissie in de meetruimte
Via deze methode wordt vastgesteld of de meetruimte geen materialen bevat die significante hoeveelheden HFK134a afgeven. Deze controle wordt uitgevoerd wanneer de meetruimte in gebruik wordt genomen, na eventuele
werkzaamheden in de ruimte die de achtergrondemissie kunnen beïnvloeden en ten minste eenmaal per jaar.

2.2.1. De temperatuur in de meetruimte wordt gedurende de hierboven bedoelde periode van vier uur op 313 ± 1 K
(40 ± 1 °C) gehouden.

2.2.2. De meetruimte mag worden afgesloten en de mengventilator mag worden aangezet gedurende een periode van ten
hoogste twee uur voordat de monsternemingsperiode van vier uur begint.

2.2.3. De analysator wordt (indien nodig) gekalibreerd en het nulpunt en het meetbereik worden ingesteld.

2.2.4. De meetruimte wordt doorgeblazen totdat een stabiele waarde wordt afgelezen. Als de mengventilator nog niet
aanstaat, wordt hij ingeschakeld.

2.2.5. De meetruimte wordt vervolgens gasdicht afgesloten en de achtergrondconcentratie, de temperatuur en de barometerdruk worden gemeten. De HFK-134a-concentratie wordt bij voorkeur op nul gesteld door de meetruimte te
reinigen of leeg te pompen. Dit zijn de beginwaarden voor CHFC-134a, Pshed en Tshed die worden gebruikt om de
achtergrond van de meetruimte te berekenen.

2.2.6. Vervolgens wordt de meetruimte gedurende vier uur onberoerd gelaten met ingeschakelde mengventilator.

2.2.7. Na die periode wordt de concentratie in de meetruimte met dezelfde analysator gemeten. Ook worden de
temperatuur en de barometerdruk gemeten. Dit zijn de eindwaarden voor CHFC-134a, Pshed en Tshed.

2.3.

Kalibratie en HFK-134a-retentietest van de meetruimte
Met de kalibratie en de HFK-134a-gasretentietest van de meetruimte wordt het volgens punt 2.1 berekende volume
gecontroleerd en wordt de eventuele lekkage gemeten. De lekkage van de meetruimte wordt bepaald voordat de
meetruimte in gebruik wordt genomen, na eventuele werkzaamheden in de meetruimte die de integriteit kunnen
beïnvloeden, en nadien met een frequentie van ten minste eenmaal per kwartaal.
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2.3.1. De meetruimte wordt doorgeblazen totdat een stabiele concentratie wordt bereikt. Als de mengventilator nog niet
aanstaat, wordt hij ingeschakeld. Het nulpunt en het bereik van de analysator worden ingesteld; indien nodig wordt
de analysator gekalibreerd.
2.3.2. Het regelsysteem voor de omgevingstemperatuur wordt aangezet (indien het nog niet aanstaat) en ingesteld op
313 K (40 °C).
2.3.3. Zodra de temperatuur in de meetruimte gestabiliseerd is op 313 ± 1 K (40 ± 1 °C), wordt de ruimte gasdicht
afgesloten en worden de achtergrondconcentratie, de temperatuur en de barometerdruk gemeten. Dit zijn de
beginwaarden voor CHFC-134a, Pshed en Tshed die worden gebruikt voor de kalibratie van de meetruimte.
2.3.4. Een bekende hoeveelheid HFK-134a wordt in de meetruimte geïnjecteerd. De te injecteren massa hangt af van het
volume van de meetruimte en wordt berekend met de volgende formule:
mHFC-134a ¼ MHFC-134a · Vshed ·

Pshed
· C · 106
R · Tshed

waarbij:
mHFC-134a

= massa van HFK-134a

[kg]

Vshed

= volume van de meetruimte

[m3]

Tshed

= temperatuur in de meetruimte

[K]

Pshed

= druk in de meetruimte

[kPa]

C

= HFK-134a-concentratie

[ppmv]

MHFC-134a

= molaire massa van HFK-134a (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= gasconstante (= 8,314 kJ/(kmol*K))

[kJ/(kmol*K)]

Opmerking: CHFC-134a is gedefinieerd als het aantal mol HFK-134a (nHFC-134a) per mol lucht (nair+HFC-134a).

CHFC-134a ðppmv Þ ¼ 106 ·

nHFC-134a
nðairþHFC-134aÞ

In de volgende tabel is voor verschillende meetruimtevolumes de te injecteren hoeveelheid HFK-134a vermeld,
berekend volgens bovenstaande formule. Aannamen: De druk is de atmosferische druk (101,3 kPa) en de temperatuur in de meetruimte bedraagt 40 °C.
Volume van de meetruimte
(L)

Geïnjecteerde massa
(g)

5

6,0E-04

10

1,2E-03

50

6,0E-03

100

1,2E-02

500

6,0E-02

1 000

1,2E-01

2 000

2,4E-01

3 000

3,6E-01

4 000

4,8E-01

Voor de zeer kleine geïnjecteerde hoeveelheden kan een standaardmengsel van HFK-134a en stikstof worden
gebruikt. De meetruimte wordt leeggepompt en gevuld met een niet-standaardconcentratie.
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2.3.5. De inhoud van de meetruimte krijgt gedurende vijf minuten de gelegenheid zich te vermengen, waarna de gasconcentratie, de temperatuur en de barometerdruk worden gemeten. Dit zijn de eindwaarden CHFC-134af, Pshed en
Tshed voor de kalibratie van de meetruimte en tevens de beginwaarden CHFC-134ai, Pshed en Tshed voor de retentiecontrole.
2.3.6. Op basis van de in de punten 2.3.3 en 2.3.5 verkregen waarden en de in punt 2.3.4 vermelde formule wordt de
massa van de HFK-134a in de meetruimte berekend.
2.3.7. Nu wordt gedurende 24 uur de omgevingstemperatuur op een niveau van 313 ± 1 K (40 ± 1 °C) gehouden.
2.3.8. Aan het einde van deze periode van 24 uur worden de uiteindelijke HFK-134a-concentratie, de temperatuur en de
barometerdruk gemeten en vastgelegd. Dit zijn de eindwaarden CHFC-134af, Tshed en Pshed voor de HFK-134aretentiecontrole.
2.3.9. Met de formule van punt 2.3.4 wordt vervolgens aan de hand van de in punt 2.3.8 verkregen waarden de HFK134a-massa berekend. Deze massa mag niet meer dan 5 % afwijken van de in punt 2.3.6 verkregen HFK-massa.
3.

KALIBRATIE VAN DE HFK-ANALYSATOR

3.1.

De analysator wordt volgens de aanwijzingen van de fabrikant afgesteld.

3.2.

De analysator wordt gekalibreerd met geschikte referentiegassen.

3.3.

De kalibratiekromme wordt uitgezet met ten minste vijf kalibratiepunten die zo gelijkmatig mogelijk over het
werkgebied zijn verdeeld. De nominale concentratie van het kalibratiegas met de hoogste concentraties moet ten
minste 80 % van de gemeten waarden bedragen.

3.4.

De kalibratiekromme wordt berekend met de kleinstekwadratenmethode. Als de graad van de hieruit resulterende
polynoom hoger is dan 3, moet het aantal kalibratiepunten ten minste gelijk zijn aan de graad van de polynoom
plus 2.

3.5.

De kalibratiekromme mag niet meer dan 2 % afwijken van de nominale waarde voor elk kalibratiegas.

3.6.

Met behulp van de coëfficiënten van de in punt 3.4 verkregen polynoom wordt een tabel opgesteld met de
afgelezen waarde en de reële concentratie, waarin de stappen niet groter zijn dan 1 % van de volledige schaaluitslag. Dit gebeurt voor ieder gekalibreerd bereik van de analysator. De tabel bevat ook andere relevante gegevens
zoals:
— de datum van kalibratie;
— de uitslag van de potentiometer bij instelling van bereik en nulpunt (indien van toepassing);
— de nominale schaal;
— de referentiegegevens voor elk gebruikt kalibratiegas;
— de feitelijke en de afgelezen waarde voor elk gebruikt kalibratiegas alsmede het procentuele verschil.

3.7.

Als naar het oordeel van de goedkeuringsinstantie afdoende kan worden aangetoond dat andere technieken
(bijvoorbeeld computers, elektronisch gestuurde schakeling van het meetbereik) een even grote nauwkeurigheid
kunnen opleveren, mogen die technieken worden toegepast.
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VERORDENING (EG) Nr. 707/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2007
houdende

opening van een openbare inschrijving voor de verkoop van
wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de wijnmarkt (1), en met name op artikel 33,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In Verordening (EG) nr. 1623/2000 van de Commissie
van 25 juli 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als
bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de
Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van
de wijnmarkt (2) zijn onder meer de uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot de afzet van voorraden alcohol die in het kader van de in de artikelen 35,
36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad
van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt (3) en in de artikelen 27, 28
en 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde
distillaties is verkregen en in het bezit is van de interventiebureaus.
Overeenkomstig artikel 92 van Verordening (EG) nr.
1623/2000 moet een openbare inschrijving voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten worden gehouden met het oog op het exclusieve gebruik ervan als bioethanol in de brandstofsector van de Gemeenschap, teneinde de voorraden communautaire alcohol uit wijnbouwproducten te verkleinen en de bevoorrading te garanderen van de overeenkomstig artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1623/2000 erkende ondernemingen.
Op grond van Verordening (EG) nr. 2799/98 van de
Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het
agromonetaire stelsel voor de euro (4) moeten, met ingang van 1 januari 1999, de geboden prijzen en de
zekerheden in euro worden uitgedrukt en de betalingen
in euro plaatsvinden.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor wijn,

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).
(2) PB L 194 van 31.7.2000, blz. 45. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2016/2006 (PB L 384 van 29.12.2006,
blz. 38).
(3) PB L 84 van 27.3.1987, blz. 1. Verordening ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1493/1999.
(4) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

alcohol uit

Artikel 1
1.
Bij openbare inschrijving nr. 10/2007 Europese Gemeenschap wordt alcohol uit wijnbouwproducten verkocht met het
oog op het gebruik ervan als bio-ethanol in de Gemeenschap.

De alcohol is verkregen bij distillatie zoals bedoeld in de artikelen 27, 28 en 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 en is
in het bezit van de interventiebureaus van de lidstaten.

2.
De totale te koop aangeboden hoeveelheid bedraagt
693 375,74 hl alcohol 100 % vol en is als volgt verdeeld:

a) partij nr. 109/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

b) partij nr. 110/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

c) partij nr. 111/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

d) partij nr. 112/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

e) partij nr. 113/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

f)

partij nr. 114/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

g) partij nr. 115/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

h) partij nr. 116/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

i)

partij nr. 117/2007 EG, voor een hoeveelheid van
39 995 hl alcohol 100 % vol;

j)

partij nr. 118/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;
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k) partij nr. 119/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;
l)

partij nr. 120/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;

22.6.2007

b) de naam en het adres van de inschrijver, het referentienummer van het bericht van inschrijving en de geboden prijs,
uitgedrukt in euro per hectoliter alcohol 100 % vol;

c) de verbintenis van de inschrijver om alle bepalingen met
betrekking tot de inschrijving na te leven;

m) partij nr. 121/2007 EG, voor een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100 % vol;
d) een verklaring van de inschrijver dat hij:
n) partij nr. 122/2007 EG, voor een hoeveelheid van
53 380,74 hl alcohol 100 % vol.
3.
De plaatsen waar de opslagtanks zich bevinden die de
alcohol bevatten waaruit de partijen bestaan, de nummers van
deze tanks, de hoeveelheid alcohol in elk van de opslagtanks en
het alcoholgehalte en de kenmerken van de alcohol zijn vermeld
in bijlage I.
4.
Alleen de ondernemingen die overeenkomstig artikel 92
van Verordening (EG) nr. 1623/2000 zijn erkend, mogen aan
de openbare inschrijving deelnemen.
Artikel 2
De verkoop vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 tot en
met 98, 100 en 101 van Verordening (EG) nr. 1623/2000 en in
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2799/98.

i) afziet van klachten over de kwaliteit of de kenmerken
van het hem eventueel toegewezen product;

ii) elke controle met betrekking tot de bestemming en het
gebruik van de alcohol accepteert;

iii) aanvaardt dat hij het bewijs moet leveren dat de alcohol
wordt gebruikt overeenkomstig de in het desbetreffende
bericht van inschrijving vastgestelde voorwaarden.

Artikel 5
De krachtens artikel 94 bis van Verordening (EG) nr.
1623/2000 vereiste mededelingen met betrekking tot de openbare inschrijving die bij de onderhavige verordening wordt geopend, worden naar het in bijlage III bij de onderhavige verordening vermelde adres van de Commissie verzonden.

Artikel 3
1.
De biedingen moeten worden ingediend bij de interventiebureaus die in het bezit zijn van de in bijlage II vermelde
alcohol, of bij aangetekend schrijven naar het adres van deze
interventiebureaus worden verstuurd.
2.
De biedingen moeten in een verzegelde enveloppe met de
vermelding „Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous
forme de bioéthanol dans la Communauté, no 10/2007 CE”
worden gestopt, die zelf in de enveloppe met het adres van
het betrokken interventiebureau moet worden gestopt.
3.
De biedingen moeten het betrokken interventiebureau
uiterlijk op 5 juli 2007 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
bereiken.

Artikel 6
De regeling inzake de bemonstering is vastgesteld bij artikel 98
van Verordening (EG) nr. 1623/2000.

Het interventiebureau verstrekt alle nuttige inlichtingen over de
kenmerken van de te koop aangeboden alcohol.

Gegadigden kunnen bij het betrokken interventiebureau monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen, die zijn
genomen door een vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.

Artikel 4

Artikel 7

1.
Een bod is slechts ontvankelijk wanneer het in overeenstemming is met de artikelen 94 en 97 van Verordening (EG)
nr. 1623/2000.

1.
De interventiebureaus van de lidstaten waarin de te koop
aangeboden alcohol is opgeslagen, zetten passende controles op
om zich van de aard van de alcohol bij het eindgebruik te
vergewissen. Daartoe kunnen zij:

2.
Om ontvankelijk te zijn, moet het bod ook vergezeld gaan
van:
a) het bewijs dat een inschrijvingszekerheid ten bedrage van
4 EUR per hectoliter alcohol 100 % vol is gesteld bij het
interventiebureau dat de betrokken alcohol in zijn bezit
heeft;

a) mutatis mutandis het bepaalde in artikel 102 van Verordening (EG) nr. 1623/2000 toepassen;

b) de aard van de alcohol bij het eindgebruik steekproefsgewijs
controleren door analyse op basis van kernspinresonantie.
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2.
De kosten van de in lid 1 bedoelde controles zijn voor rekening van de ondernemingen waaraan de
alcohol is verkocht.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 21 juni 2007.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

L 161/55

L 161/56

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

22.6.2007

BIJLAGE I

Lidstaat en nummer van de
partij

Spanje
Partij nr. 109/2007 EG

Nummer van de
opslagtanks

Plaats van opslag

Tarancón

Tarancón

17 271

27

Ruw

8 667

27

Ruw

B-6

24 062

27

Ruw

50 000
A-5

24 837

27

Ruw

A-9

9 594

27

Ruw

B-4

7 569

27

Ruw

8 000

27

Ruw

27

Ruw

B-5
Tarancón

50 000
A-9

14 771

A-10

24 457

27

Ruw

B-5

8 000

27

Ruw

B-1

2 772

27

Ruw

Totaal
Spanje
Partij nr. 112/2007 EG

Tarancón

50 000
A-6

24 823

30

Ruw

C-7

24 883

30

Ruw

C-8

294

30

Ruw

Totaal
Frankrijk
Partij nr. 113/2007 EG

Viniflhor — Longuefuye
Mme Bretaudeau
F-53200 Longuefuye

50 000
4

22 550

27

Ruw

5

6 385

27

Ruw

4 645

28

Ruw

16 420

28

Ruw

21
5BIS
Totaal

Frankrijk
Partij nr. 114/2007 EG

Viniflhor — Longuefuye
Mme Bretaudeau
F-53200 Longuefuye

50 000
6

22 915

27

Ruw

22

4 600

27

Ruw

9

22 485

27

Ruw

2

25 715

27

Ruw

23

1 870

30

Ruw

2B

13 345

30

Ruw

2B

7 990

30

Ruw

2B

1 080

28

Ruw

Totaal
Frankrijk
Partij nr. 115/2007 EG

Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

50 000

Totaal
Frankrijk
Partij nr. 116/2007 EG

Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

Totaal

Type alcohol

B-4

Totaal
Spanje
Partij nr. 111/2007 EG

Verwijzingen naar
Verordening (EG)
nr. 1493/1999
(artikel)

B-5
Totaal

Spanje
Partij nr. 110/2007 EG

Hoeveelheid alcohol
100 % vol, in hectoliter

50 000
7

11 710

27

Ruw

5B

2 360

28

Ruw

7B

640

28

Ruw

7B

2 200

30

Ruw

23B

1 895

27

Ruw

7B

7 790

30

Ruw

5B

2 645

30

Ruw

5B

1 525

30

Ruw

23

3 985

30

Ruw

5

15 250

27

Ruw

50 000
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Nummer van de
opslagtanks

Plaats van opslag
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Hoeveelheid alcohol
100 % vol, in hectoliter

Verwijzingen naar
Verordening (EG)
nr. 1493/1999
(artikel)

Type alcohol

27

Ruw

Frankrijk
Partij nr. 117/2007 EG

DEULEP — PSL
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

Italië
Partij nr. 118/2007 EG

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

27a-21a-25a

6 500

27

Ruw

B2

Totaal

39 995

Dister — Faenza (RA)

127a

4 700

27

Ruw

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6a

2 200

27

Ruw

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

27 800

30

Ruw

Tampieri — Faenza (RA)

6a-7a-16a

1 500

27

Ruw

Villapana — Faenza (RA)

4a-2a-10a

7 300

27

Ruw

Totaal
Italië
Partij nr. 119/2007 EG

50 000

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

9 900

27/30

Ruw

D'Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a66a-80a-81a

10 900

27

Ruw

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG) —
Pontenuovo di Torgiano (PG)

19a-5b-6b-7b

19 000

27/30

Ruw

S.V.A. — Ortona (CH)

19a

1 900

30

Ruw

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

1a-13a-14a-15a16a-45a

8 300

27

Ruw

Ruw

Totaal
Italië
Partij nr. 120/2007 EG

50 000

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

24 800

27/30

Caviro — Faenza (RA)

15a-6a-8a-5a

22 800

27

Ruw

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

7a

2 400

27

Ruw

Totaal
Italië
Partij nr. 121/2007 EG

50 000

De Luca — Novoli (LE)

1a-8a-9a

3 400

27

Ruw

Bertolino — Partinico (PA)

24a-27a

25 000

30

Ruw

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

4a

3 400

27

Ruw

S.V.M. — Sciacca (AG)

2a-3a-4a-8a-21a30a-35a-36a-37

4 200

27/30

Ruw

GE.DIS. — Marsala (TP)

14b

12 000

30

Ruw

2 000

27

Ruw

30

Ruw

Trapas — Petrosino (TP)

7a
Totaal

Griekenland
Partij nr. 122/2007 EG

39 995

Οινοποιητικός συνεταιρισμός
Μεσσηνίας
Πύργος Τριφυλίας
(Oinopoiitikos Sinetairismos
Messinias)

50 000
76

454,96

77

432,94

30

Ruw

85

1 782,89

30

Ruw

86

1 684,51

30

Ruw

87

1 756,59

30

Ruw

88

1 753,86

30

Ruw

95

873,44

30

Ruw

75

444,79

30

Ruw

28

904,89

30

Ruw

80

463,46

30

Ruw

73

387,14

30

Ruw

78

27,72

30

Ruw

15

1 747,04

30

Ruw

16

1 713,67

30

Ruw

26

853,18

30

Ruw

74

427,35

30

Ruw

17

1 743,76

30

Ruw

94

887,65

30

Ruw

84

1 786,52

30

Ruw
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Nummer van de
opslagtanks

Plaats van opslag

Hoeveelheid alcohol
100 % vol, in hectoliter

Verwijzingen naar
Verordening (EG)
nr. 1493/1999
(artikel)

Type alcohol

Ruw

79

439,47

30

93

908,63

30

Ruw

83

1 795,78

30

Ruw

82

1 758,86

30

Ruw

12

1 800,87

30

Ruw

11

1 744,16

30

Ruw

18

1 707,83

30

Ruw

13

1 788,73

30

Ruw

96

827,49

30

Ruw

81

1 805,07

30

Ruw

14

1 800,04

30

Ruw

97

915,07

30

Ruw

92

908,96

30

Ruw

99

911,94

30

Ruw

25

905,06

30

Ruw

108

432,18

30

Ruw

107

432,77

30

Ruw

105

448,22

30

Ruw

106

441,22

30

Ruw

27

897,73

30

Ruw

29

579,19

30

Ruw

30

667,69

30

Ruw

19

901,65

27

Ruw

20

892,07

27

Ruw

21

900,28

27

Ruw

22

899,54

27

Ruw

23

882,32

27

Ruw

24

653,58

27

Ruw

89

847,09

27

Ruw

90

880,83

27

Ruw

91

856,22

27

Ruw

98

878,23

27

Ruw

745,61

27

Ruw

100
Totaal
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BIJLAGE II
In artikel 3 bedoelde interventiebureaus die in het bezit zijn van alcohol
Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex
[Tel. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34) 91 347 64 66; fax (34) 91 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tel. 210 212 4799;
fax 210 212 4791)

BIJLAGE III
In artikel 5 bedoeld adres
Commissie
Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling, eenheid D-2
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 292 17 75
E-mail: agri-market-tenders@ec.europa.eu
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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2007/37/EG VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2007
tot wijziging van de bijlagen I en III bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen
en aanhangwagens daarvan
(Voor de EER relevante tekst)

van lekkagewaarden van bepaalde klimaatregelingsapparatuur (3), moeten nieuwe elementen worden toegevoegd
aan de lijst met gegevens in bijlage I bij Richtlijn
70/156/EEG en aan het inlichtingenformulier voor de
EG-typegoedkeuring van voertuigen in bijlage III bij die
richtlijn.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari
1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (1), en met name op artikel 13,
lid 2, tweede streepje,

(4)

Omwille van de coherentie van de EG-typegoedkeuringsprocedure moeten de bij deze richtlijn ingevoerde nieuwe
voorschriften vanaf dezelfde datum van toepassing zijn
als de maatregelen die bij Richtlijn 2006/40/EG en Verordening (EG) nr. 706/2007 zijn goedgekeurd.

Overwegende hetgeen volgt:

(5)

Richtlijn 70/156/EEG moet derhalve dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang,

(1)

Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 17 mei 2006 betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende
wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (2) is
een van de bijzondere richtlijnen van de bij Richtlijn
70/156/EEG vastgestelde EG-typegoedkeuringsprocedure.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
(2)

(3)

In Richtlijn 2006/40/EG is bepaald dat voor voertuigen
met klimaatregelingsapparatuur die is ontworpen om een
gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, typegoedkeuring
moet worden verleend wat de emissies van de klimaatregelingsapparatuur betreft.

In verband met de invoering van die EG-typegoedkeuringsprocedure en de goedkeuring van Verordening
(EG) nr. 706/2007 van de Commissie van 21 juni
2007 tot vaststelling, krachtens Richtlijn 2006/40/EG
van het Europees Parlement en de Raad, van administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen, en van een geharmoniseerde test voor het meten

(1) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/96/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 81).
(2) PB L 161 van 14.6.2006, blz. 12.

Artikel 1
De bijlagen I en III bij Richtlijn 70/156/EEG worden gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 4 januari 2008 de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken 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.
(3) Zie bladzijde 33 van dit Publicatieblad.
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Zij passen die bepalingen toe vanaf 5 januari 2008.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

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.

L 161/61

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2007.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE
Richtlijn 70/156/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1) In bijlage I worden de volgende punten ingevoegd:
„9.10.8.

Gas dat als koelmiddel in de klimaatregelingsapparatuur wordt gebruikt: ...........................................................

9.10.8.1.

De klimaatregelingsapparatuur is ontworpen om een gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150: JA/NEEN (1)

9.10.8.2.

Indien hierboven JA is geantwoord, ook de volgende punten invullen:

9.10.8.2.1. Tekening en beknopte beschrijving van de klimaatregelingsapparatuur, inclusief referentie of onderdeelnummer en materiaal van de lekgevoelige onderdelen:
9.10.8.2.2. Lekkage van de klimaatregelingsapparatuur:
9.10.8.2.3. Indien onderdelen zijn getest: lijst van lekgevoelige onderdelen, inclusief referentie of onderdeelnummer en
materiaal, met jaarlijkse lekkage en informatie over de test (bv. nummer testrapport, goedkeuringsnummer
enz.): .............................................................................................................................................................................................
9.10.8.2.4. Indien het voertuig is getest: referentie of onderdeelnummer en materiaal van de onderdelen van de
apparatuur en informatie over de test (bv. nummer testrapport, goedkeuringsnummer enz.): ......................
9.10.8.3.

Totale lekkage in g/jaar van de volledige apparatuur: ...............................................................................................”.

2) In bijlage III worden de volgende punten ingevoegd:
„9.10.8.

Gas dat als koelmiddel in de klimaatregelingsapparatuur wordt gebruikt: ...........................................................

9.10.8.1.

De klimaatregelingsapparatuur is ontworpen om een gefluoreerd broeikasgas te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150: JA/NEEN (1)
Zo ja, totale lekkage in g/jaar van de volledige apparatuur: ...................................................................................”.
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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD
BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 7 juni 2007
waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het
geconsolideerde Verdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende maritieme
arbeid te bekrachtigen
(2007/431/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

De Europese Gemeenschap streeft ernaar voor de maritieme industrie gelijke mededingingsvoorwaarden tot
stand te brengen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 42, juncto artikel 300, lid 2,
eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

(5)

In artikel 19, lid 8, van het Statuut van de IAO is bepaald
dat „de aanneming van een verdrag of een aanbeveling
door de Conferentie, of de bekrachtiging van een verdrag
door een lid, in geen geval worden beschouwd van invloed te zijn op een wet, uitspraak, gewoonte of overeenkomst die aan de betrokken werknemers gunstiger voorwaarden biedt dan het verdrag of de aanbeveling”.

(6)

Een aantal bepalingen van dit verdrag valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied
van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

(7)

De Gemeenschap kan dit verdrag niet bekrachtigen, omdat alleen de lidstaten partij bij dit verdrag kunnen zijn.

(8)

De Raad zou derhalve de lidstaten die op grond van
artikel 42 van het Verdrag gebonden zijn door de communautaire regelgeving inzake de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels, moeten machtigen dit verdrag
onder de in deze beschikking vastgestelde voorwaarden
in het belang van de Gemeenschap te bekrachtigen,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Het Verdrag 2006 betreffende maritieme arbeid (hierna
„het verdrag” genoemd) van de Internationale Arbeidsorganisatie (hierna „de IAO” genoemd) werd op 7 februari 2006 aangenomen in het kader van de maritieme
zitting van de Internationale Arbeidsconferentie van de
IAO, bijeengeroepen te Genève.
Dit verdrag levert een belangrijke bijdrage aan de scheepvaartsector op internationaal niveau door de bevordering
van behoorlijke levens- en arbeidsomstandigheden voor
zeevarenden en eerlijker mededingingsvoorwaarden voor
marktdeelnemers en reders; het is derhalve wenselijk dat
de bepalingen ervan zo spoedig mogelijk worden toegepast.
Dit verdrag legt de basis voor een internationale maritieme arbeidscode door minimumarbeidsvoorwaarden
vast te stellen.

(1) Advies uitgebracht op 14.3.2007 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
De lidstaten worden gemachtigd om het op 7 februari 2006
aangenomen Verdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende maritieme arbeid, voor de delen die onder de
bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, te bekrachtigen.

L 161/64

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Artikel 2
De lidstaten nemen de nodige stappen om hun akte van bekrachtiging van het verdrag zo spoedig mogelijk
en bij voorkeur vóór 31 december 2010 neder te leggen bij de directeur-generaal van het Internationaal
Arbeidsbureau. De Raad zal de vooruitgang die bij de bekrachtiging is geboekt, vóór januari 2010 toetsen.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap.

Gedaan te Luxemburg, 7 juni 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
M. GLOS
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COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2007
tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2002/499/EG voor op natuurlijke of
kunstmatige wijze opgekweekte miniatuurplanten van Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en
Pinus L., van oorsprong uit de Republiek Korea
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2495)
(2007/432/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en
voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met
name op artikel 15, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Beschikking 2002/499/EG van de Commissie van
26 juni 2002 houdende machtiging om voor op natuurlijke of kunstmatige wijze opgekweekte miniatuurplanten
van Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van
oorsprong uit de Republiek Korea (2), afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad
toe te staan worden de lidstaten gemachtigd om voor
bepaalde perioden en onder specifieke voorwaarden te
voorzien in afwijkingen van sommige bepalingen van
Richtlijn 2000/29/EG ten aanzien van miniatuurplanten
van Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van
oorsprong uit de Republiek Korea.
Aangezien de omstandigheden die die machtiging rechtvaardigen, nog steeds van toepassing zijn en er geen
nieuwe gegevens beschikbaar zijn die aanleiding geven
tot herziening van de specifieke voorwaarden, moet de
machtiging worden verlengd.

(3)

Beschikking 2002/499/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/35/EG van de Commissie (PB L 88 van 25.3.2006,
blz. 9).
(2) PB L 168 van 27.6.2002, blz. 53. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2005/775/EG (PB L 292 van 8.11.2005, blz. 11).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 2002/499/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) In de eerste en tweede alinea van artikel 2 wordt het jaar
„2008” vervangen door het jaar „2010”.
2) Artikel 4 wordt vervangen door:
„Artikel 4
De lidstaten mogen de in artikel 1 bedoelde afwijkingen
toepassen op planten die in de volgende perioden in de
Gemeenschap zijn ingevoerd:
Plant

Periode

Chamaecyparis:

1.6.2004 tot en met 31.12.2010

Juniperus:

1.11.2004
1.11.2005
1.11.2006
1.11.2007
1.11.2008
1.11.2009

Pinus:

1.6.2004 tot en met 31.12.2010”.

tot
tot
tot
tot
tot
tot

en
en
en
en
en
en

met
met
met
met
met
met

31.3.2005
31.3.2006
31.3.2007
31.3.2008
31.3.2009
31.3.2010

Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2007.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2007
tot vaststelling van voorlopige noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell te voorkomen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2496)
(2007/433/EG)
besmette gebieden in de Gemeenschap en de bestrijding
van het nader omschreven organisme in deze gebieden,
de invoer, de productie en het vervoer van de nader
omschreven planten, met inbegrip van zaad, in de Gemeenschap en een onderzoek ter controle op de aanwezigheid of blijvende afwezigheid van het nader omschreven organisme in de lidstaten.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en
voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met
name op artikel 16, lid 3, derde zin,

(5)

De resultaten van de maatregelen moeten in 2007 en
2008 regelmatig worden geëvalueerd, met name op
grond van de door de lidstaten te verstrekken informatie.
In het licht van de resultaten van die evaluaties zal worden bepaald of verdere maatregelen nodig zijn.

(6)

De lidstaten moeten hun wetgeving zo nodig aanpassen
om aan deze beschikking te voldoen.

(7)

De resultaten van de maatregelen moeten uiterlijk op
1 april 2008 opnieuw worden bekeken.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Wanneer een lidstaat van mening is dat het gevaar bestaat dat op zijn grondgebied schadelijke organismen
worden binnengebracht of verspreid die niet in bijlage I
of bijlage II bij Richtlijn 2000/29/EG zijn opgenomen,
mag deze krachtens die richtlijn tijdelijk aanvullende
maatregelen nemen om zichzelf tegen dat gevaar te beschermen.
Als gevolg van de aanwezigheid van de schimmel Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, onder de anamorfe
vorm ook bekend als Fusarium circinatum Nirenberg &
O’Donnell, in bosbouwkundig teeltmateriaal in het noorden van het Iberische schiereiland heeft Spanje de lidstaten en de Commissie op 16 juni 2006 meegedeeld
dat het op 26 mei 2006 via een nationaal uitroeiingsen bestrijdingsprogramma officiële maatregelen heeft genomen om het verder binnenbrengen en verspreiden van
dat organisme op zijn grondgebied te voorkomen.
Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (hierna „het
nader omschreven organisme” genoemd) is niet opgenomen in bijlage I of II bij Richtlijn 2000/29/EG. Uit een
verslag van een op de beperkte beschikbare wetenschappelijke informatie gebaseerde ziekterisicoanalyse is echter
gebleken dat het nader omschreven organisme een significante sterfte bij Pinus spp. en ernstige schade aan bomen bij Pseudotsuga menziesii kan veroorzaken. Deze planten zijn wijdverbreid in Europa en de gevoeligheid van
verscheidene soorten is hoog. Daarom moeten onverwijld
voorlopige maatregelen worden genomen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van
het nader omschreven organisme.
De in deze beschikking bedoelde maatregelen moeten
gelden voor het binnenbrengen en de verspreiding van
het nader omschreven organisme, de afbakening van

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/35/EG van de Commissie (PB L 88 van 25.3.2006,
blz. 9).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Definities
Voor de uitvoering van deze beschikking gelden de volgende
definities:
1) „nader omschreven organisme”: Gibberella circinata Nirenberg
& O’Donnell;
2) „nader omschreven planten”: planten van het geslacht Pinus
L. en de soort Pseudotsuga menziesii, bestemd voor opplant,
met inbegrip van zaad en kegels voor teeltdoeleinden;
3) „plaats van productie”:
— inrichting of verzameling velden, geëxploiteerd als een
enkele productie-eenheid van planten; dit kan productieterreinen omvatten die om fytosanitaire redenen afzonderlijk worden beheerd, of
— een afgebakende bosopstand.
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Maatregelen tegen het nader omschreven organisme

2.
Van elke vermoedelijke of bevestigde aanwezigheid van
het nader omschreven organisme wordt bij de verantwoordelijke
officiële instanties onmiddellijk kennisgeving gedaan.

Het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van
het nader omschreven organisme wordt verboden.

Artikel 6

Artikel 3

Instelling van afgebakende gebieden

Invoer van de nader omschreven planten

Indien de resultaten van de in artikel 5, lid 1, bedoelde onderzoeken of de in artikel 5, lid 2, bedoelde kennisgeving de aanwezigheid van het nader omschreven organisme in een gebied
bevestigen of op andere wijze blijkt dat dit organisme er gevestigd is, stellen de lidstaten afgebakende gebieden in en nemen zij officiële maatregelen overeenkomstig deel I, respectievelijk II, van bijlage II.

Artikel 2

De nader omschreven planten mogen in de Gemeenschap alleen
worden binnengebracht indien:
a) zij voldoen aan de in deel I van bijlage I vastgestelde voorschriften, en
b) zij bij binnenkomst in de Gemeenschap overeenkomstig artikel 13 bis, lid 1, van Richtlijn 2000/29/EG worden geïnspecteerd en zo nodig gecontroleerd op de aanwezigheid van
het nader omschreven organisme en vrij daarvan worden
bevonden.
Artikel 4
Vervoer van de nader omschreven planten binnen de
Gemeenschap
Onverminderd de bepalingen in bijlage II, deel II, bij deze beschikking mogen de nader omschreven planten van oorsprong
uit de Gemeenschap of in de Gemeenschap ingevoerd overeenkomstig artikel 3 van deze beschikking alleen binnen de Gemeenschap worden vervoerd als zij aan de voorwaarden van
deel II van bijlage I voldoen.
Artikel 5
Onderzoeken en kennisgevingen
1.
De lidstaten voeren op hun grondgebied een officieel jaarlijks onderzoek uit naar de aanwezigheid van het nader omschreven organisme of bewijzen van besmetting met dit organisme.
Onverminderd artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2000/29/EG worden de Commissie en de andere lidstaten elk jaar vóór 15 december in kennis gesteld van de resultaten van dat onderzoek
tezamen met een lijst van de afgebakende gebieden als bedoeld
in artikel 6 en de maatregelen als bedoeld in deel II van
bijlage II.

Artikel 7
Naleving
De lidstaten wijzigen zo nodig de maatregelen die zij hebben
genomen om zich te beschermen tegen het binnenbrengen en
de verspreiding van het nader omschreven organisme op zodanige wijze dat die maatregelen voldoen aan deze beschikking en
zij stellen de Commissie onverwijld van die maatregelen in
kennis.
Artikel 8
Herziening
Deze beschikking wordt uiterlijk op 31 maart 2008 opnieuw
bekeken.
Artikel 9
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2007.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
IN DE ARTIKELEN 3 EN 4 VAN DEZE BESCHIKKING BEDOELDE NOODMAATREGELEN
I. Specifieke invoervoorschriften
Onverminderd de bepalingen van bijlage III, deel A, punt 1, bijlage IV, deel A, rubriek I, punten 8.1, 8.2, 9 en 10 en
bijlage IV, deel B, punten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 en 17, bij Richtlijn 2000/29/EG gaan de nader omschreven planten van
oorsprong uit derde landen vergezeld van een certificaat, als bedoeld in artikel 13, lid 1, van die richtlijn, waarin onder de
rubriek „Aanvullende verklaring” wordt verklaard dat de nader omschreven planten afkomstig zijn van een plaats van
productie die door de nationale plantenziektekundige dienst van het land van oorsprong wordt geregistreerd en gecontroleerd, en
a) zij permanent zijn geteeld in landen waarvan bekend is dat het nader omschreven organisme er niet voorkomt; of
b) zij permanent zijn geteeld in een ziektevrij gebied zoals door de nationale plantenziektekundige dienst van het land
van oorsprong is vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen.
De naam van het ziektevrije gebied wordt vermeld onder de rubriek „plaats van oorsprong”; of
c) zij afkomstig zijn van een plaats van productie waar geen tekenen van het nader omschreven organisme zijn geconstateerd tijdens officiële inspecties die binnen een periode van twee jaar vóór de uitvoer zijn uitgevoerd en die
onmiddellijk vóór de uitvoer is gecontroleerd.
II. Vervoersvoorwaarden
Onverminderd de bepalingen van bijlage II, deel II, bij deze beschikking, bijlage IV, deel A, rubriek II, punten 4 en 5,
bijlage IV, deel B, punten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 en 17 en bijlage V, deel A, rubriek I, punt 2.1 en rubriek II, punt 1.1, bij
Richtlijn 2000/29/EG mogen alle nader omschreven planten van oorsprong uit de Gemeenschap of in de Gemeenschap
ingevoerd overeenkomstig artikel 3 van deze beschikking, met uitzondering van kleine hoeveelheden planten voor gebruik
door de eigenaar of de ontvanger voor niet-commerciële doeleinden mits er geen risico van verspreiding van het
schadelijke organisme bestaat, alleen in de Gemeenschap worden vervoerd, als zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort
dat overeenkomstig Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie (1) is opgesteld en afgegeven, en:
a) zij permanent of sinds het binnenbrengen daarvan in de Gemeenschap zijn geteeld op een plaats van productie
waarvan niet bekend is dat het organisme er voorkomt; of
b) zij permanent of sinds het binnenbrengen daarvan in de Gemeenschap zijn geteeld op een plaats van productie in een
ziektevrij gebied zoals door de verantwoordelijke officiële instantie in een lidstaat is vastgesteld overeenkomstig de
desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen; of
c) zij afkomstig zijn van een plaats van productie waar geen tekenen van het nader omschreven organisme zijn geconstateerd tijdens officiële inspecties die binnen een periode van twee jaar vóór het vervoer zijn uitgevoerd en die
onmiddellijk vóór het vervoer zijn gecontroleerd.

(1) PB L 4 van 8.1.1993, blz. 22. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2005/17/EG (PB L 57 van 3.3.2005, blz. 23).
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BIJLAGE II
IN ARTIKEL 6 VAN DEZE BESCHIKKING BEDOELDE NOODMAATREGELEN
I. Instelling van afgebakende gebieden
1. De in artikel 6 bedoelde afgebakende gebieden bestaan uit:
a) een besmet gebied, waarin de aanwezigheid van het nader omschreven organisme is bevestigd en dat alle nader
omschreven planten omvat die door het nader omschreven organisme veroorzaakte symptomen vertonen, en
b) een buffergebied met een begrenzing op een afstand van ten minste 1 km van het besmette gebied.
Ingeval verschillende buffergebieden elkaar overlappen of dicht bij elkaar liggen, wordt een groter gebied afgebakend
dat de bedoelde gebieden en de daartussen gelegen gebieden omvat.
2. De exacte afbakening van de in lid 1 bedoelde gebieden wordt gebaseerd op deugdelijke wetenschappelijke beginselen,
de biologie van het nader omschreven organisme en de vectoren daarvan, de besmettingsgraad, de tijd van het jaar en
de geografische spreiding van de nader omschreven planten in de betrokken lidstaat.
3. Indien de aanwezigheid van het nader omschreven organisme buiten het besmette gebied wordt bevestigd, wordt het
afgebakende gebied dienovereenkomstig gewijzigd.
4. Indien op grond van het in artikel 5, lid 1, bedoelde jaarlijkse onderzoek het nader omschreven organisme ten minste
twee jaar lang in een afgebakend gebied niet wordt aangetroffen, wordt dat gebied opgeheven en zijn de maatregelen
als bedoeld in deel II van deze bijlage niet langer nodig.
II. Maatregelen in de afgebakende gebieden
De in artikel 6 bedoelde officiële maatregelen die in de afgebakende gebieden moeten worden genomen, omvatten ten
minste:
— passende maatregelen met het oog op de uitroeiing van het nader omschreven organisme;
— intensieve monitoring op de aanwezigheid van het nader omschreven organisme door passende inspecties.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2007
tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in
verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5 bij pluimvee in Tsjechië
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3120)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/434/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De Commissie heeft geconstateerd dat de grenzen van de
door de bevoegde autoriteit van Tsjechië ingestelde gebieden A en B op voldoende afstand van de plaats van de
uitbraak liggen. Derhalve kunnen de gebieden A en B in
Tsjechië worden bevestigd en kan de duur van die regionalisatie worden vastgelegd.

(4)

Beschikking 2006/415/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen moeten opnieuw worden bezien op de eerstvolgende vergadering
van het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december
1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging
van de interne markt (1), en met name op artikel 9, lid 3,
Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (2), en met name op artikel 10, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Beschikking 2006/415/EG van de Commissie van 14 juni
2006 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in
verband met hoogpathogene aviaire influenza van het
subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap en tot
intrekking van Beschikking 2006/135/EG (3) bevat bepaalde beschermende maatregelen om de verspreiding
van aviaire influenza naar de ziektevrije gebieden van
de Gemeenschap via het vervoer van vogels en producten
daarvan te voorkomen.
Tsjechië heeft de Commissie in kennis gesteld van een
uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza H5 bij
pluimvee op zijn grondgebied en heeft passende maatregelen genomen in het kader van Beschikking
2006/415/EG, waaronder de instelling van gebieden A
en B overeenkomstig artikel 4 van die beschikking.

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/41/EG (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33; rectificatie
in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 12).
(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB
L 315 van 19.11.2002, blz. 14).
(3) PB L 164 van 16.6.2006, blz. 51. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2007/128/EG (PB L 53 van 22.2.2007, blz. 26).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 2006/415/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2007.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
De bijlage bij Beschikking 2006/415/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. De volgende tekst wordt toegevoegd aan deel A:
Gebied A
„ISO-landcode

CZ

Lidstaat

Code
(indien voorhanden)

Naam

TSJECHIË

Datum einde geldigheid
art. 4, lid 4, onder b), iii)

30.6.2007

Beschermingsgebied

BOHUŇOVICE
CEREKVICE NAD LOUČNOU
HORKY
ČESKÉ HEŘMANICE
DŽBÁNOV
TISOVÁ
VRAČOVICE-ORLOV (partly)
HRUŠOVÁ (partly)
ZÁLŠÍ
VYSOKÉ MÝTO

Toezichtsgebied

LEŠTINA (partly)
NOVÉ HRADY
ŘEPNÍKY
BOHUŇOVICE
CEREKVICE NAD LOUČNOU
DOLNÍ ÚJEZD
HORKY
CHOTOVICE (partly)
MAKOV
MORAŠICE
NOVÁ SÍDLA
OSÍK
PŘÍLUKA
ŘÍDKÝ
SEDLIŠTĚ
SUCHÁ LHOTA
TRŽEK
ÚJEZDEC
VIDLATÁ SEČ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
BRANDÝS NAD ORLICÍ
BUČINA
ČESKÉ HEŘMANICE
DOBŘÍKOV
DŽBÁNOV
HRÁDEK
BĚSTOVICE
NASAVRKY
CHOCEŇ
JAVORNÍK
JEHNĚDÍ
KOLDÍN
LIBECINA
MOSTEK
NĚMČICE (partly)
ORLICKÉ PODHŮŘÍ
OUCMANICE
PODLESÍ (partly)
PUSTINA
ŘETOVÁ
ŘETŮVKA (partly)
SKOŘENICE
SLATINA
SLOUPNICE
SRUBY
SUDISLAV NAD ORLICÍ
SVATÝ JIŘÍ
TISOVÁ
ÚJEZD U CHOCNĚ
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Gebied A
ISO-landcode

Lidstaat

Code
(indien voorhanden)

Naam

Datum einde geldigheid
art. 4, lid 4, onder b), iii)

VLČKOV (partly)
VODĚRADY
VRACLAV
VRAČOVICE-ORLOV
HRUŠOVÁ
ZÁDOLÍ
KOSOŘÍN
ZÁLŠÍ
ZÁMRSK
ZÁŘECKÁ LHOTA
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL (partly)”

2. De volgende tekst wordt toegevoegd aan deel B:
Gebied B
„ISO-landcode

CZ

Lidstaat

TSJECHIË

Code
(indien voorhanden)

Naam

00053

PARDUBICKÝ KRAJ:
OKRES: Chrudim, Pardubice, Svitavy
Ústí nad Orlicí.

00052

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ:
OKRES: Rychnov nad Kněžnou”

Datum einde geldigheid
art. 4, lid 4, onder b), iii)

30.6.2007

