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VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 997/2010 VAN DE COMMISSIE
van 5 november 2010
tot schorsing van het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende
dier- en plantensoorten
DE EUROPESE COMMISSIE,

— Cuora galbinifrons uit Laos en Vietnam;

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

— Dendrobium nobile uit Laos.

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van
9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild le
vende dier- en plantensoorten door controle op het desbetref
fende handelsverkeer (1), en met name op artikel 19, lid 2,
Na raadpleging van de wetenschappelijke studiegroep,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 338/97 bepaalt
dat de Commissie beperkingen kan opleggen ten aanzien
van het binnenbrengen van bepaalde soorten in de Unie,
overeenkomstig de in de punten a) tot en met d) van dat
lid vastgestelde voorwaarden. Voorts zijn uitvoerings
bepalingen met betrekking tot dergelijke beperkingen
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 865/2006 van de
Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten door controle op het desbetreffende han
delsverkeer (2).
Een lijst van de soorten waarvan het binnenbrengen in de
Unie is geschorst, is laatstelijk vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 359/2009 van de Commissie van 30 april 2009
tot schorsing van het binnenbrengen in de Unie van
specimens van bepaalde in het wild levende dier- en
plantensoorten (3).
Op basis van recente informatie is de wetenschappelijke
studiegroep tot het besluit gekomen dat de staat van
instandhouding van bepaalde soorten die in de bijlagen A en B van Verordening (EG) nr. 338/97 zijn opge
nomen, ernstig in gevaar zal worden gebracht als het
binnenbrengen van die soorten in de Unie vanuit be
paalde landen van herkomst niet wordt geschorst. Der
halve dient het binnenbrengen van de volgende soorten
te worden geschorst:
— Cuora amboinensis uit Vietnam;

(1) PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.
(2) PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1.
(3) PB L 110 van 1.5.2009, blz. 3.

(4)

Voorts is de wetenschappelijke studiegroep op basis van
de meest recente beschikbare informatie tot het besluit
gekomen dat een schorsing van het binnenbrengen van
de volgende soorten in de Unie niet langer noodzakelijk
is:
— Ovis ammon nigrimontana (Jachttrofeeën) uit Kazach
stan;
— Leucopternis occidentalis uit Ecuador en Peru;
— Hexaprotodon liberiensis uit Ivoorkust, Guinee-Bissau
en Sierra Leone;
— Hippopotamus amphibius uit de Democratische Repu
bliek Congo en Malawi;
— Chrysocyon brachyurus uit Bolivia en Peru;
— Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella
baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella
haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella madagascarien
sis, Mantella manery, Mantella nigricans en Mantella
pulchra uit Madagaskar;
— Leopardus colocolo en Leopardus pajeros uit Chili;
— Leptailurus serval uit Algerije;
— Prionailurus bengalensis uit China (Macau);
— Cynogale bennettii uit Brunei, China, Indonesië, Malei
sië en Thailand;
— Equus zebra hartmannae uit Angola;
— Myrmecophaga tridactyla uit Belize en Uruguay;
— Alouatta macconnelli uit Trinidad en Tobago;
— Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubi
noides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xan
thops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops
clamator, Pulsatrix melanota en Podocnemis sextuberculata
uit Peru;
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— Lagothrix cana en Varanus yemenensis uit alle staten
waar de soort voorkomt;
— Cebus capucinus uit Belize;

— Cercopithecus ascanius uit Burundi;
cephus

uit

— Balaeniceps rex uit Zambia;
— Buceros rhinoceros uit Thailand;
— Tauraco corythaix, Agapornis fischeri (van ranching af
komstige specimens) en Python sebae uit Mozambique;

— Cercocebus atys uit Ghana;

— Cercopithecus
Republiek;
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Centraal-Afrikaanse

— Cercopithecus dryas, Glaucidium capense en Phodilus pri
goginei uit de Democratische Republiek Congo;

— Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus cryp
toxanthus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris,
Bubo vosseleri, Gongylophis colubrinus en Stigmochelys
pardalis uit Tanzania;
— Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus en Strix
woodfordii uit Guinee;

— Cercopithecus pogonias en Cercopithecus preussi uit Ka
meroen en Equatoriaal-Guinea;

— Tauraco porphyreolopha uit Oeganda;

— Colobus polykomos uit Ivoorkust;

— Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus
bogerti en Varanus telenesetes uit Papoea-Nieuw-Guinea;

— Colobus vellerosus uit Ivoorkust en Ghana;
— Macaca arctoides uit India, Maleisië en Thailand;
— Macaca assamensis uit Nepal;
— Macaca fascicularis uit Bangladesh en India;
— Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata en Strix
uralensis davidi uit China;
— Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca
ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheep
makeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua sangui
nea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chloropterus,
Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus grami
neus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspectata,
Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera tithonus,
Troides andromache (wilde en van ranching afkomstige
specimens) en Tridacna gigas uit Indonesië;

— Accipiter gundlachi en Aratinga euops uit Cuba;
— Accipiter imitator en Nesasio solomonensis uit PapoeaNieuw-Guinea en de Salomonseilanden;
— Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi,
Conolophus pallidus en Conolophus subcristatus uit
Ecuador;
— Buteo ridgwayi uit de Dominicaanse Republiek en
Haïti;
— Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis
alexandrae en Varanus keithhornie uit Australië;
— Gyps coprotheres uit Mozambique, Namibië en Swazi
land;

— Papio anubis uit Libië;

— Harpyopsis novaeguineae uit Indonesië en PapoeaNieuw-Guinea;

— Papio papio uit Guinee-Bissau;

— Falco deiroleucus uit Belize en Guatemala;

— Procolobus verus uit Benin, Ivoorkust, Ghana, Sierra
Leone en Togo;

— Falco fasciinucha uit Botswana, Ethiopië, Kenia, Malawi,
Mozambique, Zuid-Afrika, Soedan, Tanzania, Zambia
en Zimbabwe

— Trachypithecus phayrei uit Cambodja, China en India;
— Trachypithecus vetulus uit Sri Lanka;

— Falco hypoleucos uit Australië en Papoea-NieuwGuinea;

— Galago demidoff uit Burkina Faso en de Centraal-Afri
kaanse Republiek;

— Micrastur plumbeus uit Colombia en Ecuador;

— Galago granti uit Malawi;
— Arctocebus aureus uit de Centraal-Afrikaanse Republiek
en Gabon;
— Nycticebus pygmaeus uit Cambodja en Laos;

— Polyplectron schleiermacheri uit Indonesië en Maleisië;
— Anthropoides virgo uit Soedan;
— Balearica regulorum uit Angola, Lesotho, Malawi, Mo
zambique, Namibië, Rwanda, Swaziland en Oeganda;

— Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes sata
nas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora, Pyrr
hura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus en Eunectes
deschauenseei uit Brazilië;

— Pitta nympha uit Brunei Darussalam, China, NoordKorea, Indonesië, Japan, Maleisië en Zuid-Korea;

— Ratufa affinis en Ketupa ketupu uit Singapore;

— Charmosyna aureicincta uit Fiji;

— Pycnonotus zeylanicus uit Maleisië;
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— Manouria emys uit Bangladesh, India, Myanmar en
Thailand;

— Trichoglossus johnstoniae, Prioniturus luconensis, Bubo
philippensis, Otus fuliginosus, Otus longicornis, Otus min
dorensis en Otus mirus uit de Filipijnen;

— Testudo horsfieldii uit China en Pakistan;

— Agapornis pullarius uit Angola en Kenia;
— Amazona agilis en Amazona collaria uit Jamaica;

— Montipora caliculata uit Tonga;
(5)

Alle landen van herkomst van de soorten waarop de
nieuwe beperkingen van het binnenbrengen in de Unie
krachtens deze verordening betrekking hebben, werden
geraadpleegd.

(6)

Tijdens de 15e Conferentie van de partijen bij de over
eenkomst zijn nieuwe nomenclatuurwerken (splitsing van
soorten en nieuwe genusnaam) vastgesteld voor dieren en
die worden derhalve in deze verordening verwerkt.

(7)

De lijst van de soorten waarvan het binnenbrengen in de
Unie is geschorst, moet daarom worden gewijzigd en
Verordening (EG) nr. 359/2009 moet ter wille van de
duidelijkheid worden vervangen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor de
handel in wilde dier- en plantensoorten,

— Amazona mercenaria uit Venezuela;
— Amazona xanthops uit Bolivia en Paraguay;
— Aratinga aurea uit Argentinië;
— Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi,
Pyrrhura calliptera en Pyrrhura viridicata uit Colombia;
— Poicephalus robustus uit Botswana, Gambia, Namibië,
Senegal, Zuid-Afrika en Swaziland;
— Psittacula finschii uit Bangladesh en Cambodja;
— Psittacus erithacus uit Burundi, Mali en Togo;
— Bubo blakistoni uit China, Japan en Rusland;

L 290/3
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— Ninox affinis uit India;
— Otus capnodes en Otus paulani uit de Comoren;
— Otus insularis uit de Seychellen;
— Scotopelia ussheri uit Ivoorkust, Ghana, Guinea, Liberia
en Sierra Leone;

Artikel 1
Onverminderd het bepaalde in artikel 71 van Verordening (EG)
nr. 865/2006 wordt het binnenbrengen in de Unie van speci
mens van de in de bijlage bij deze verordening genoemde in het
wild levende dier- en plantensoorten geschorst.
Artikel 2

— Heloderma horridum uit Guatemala en Mexico;

Verordening (EG) nr. 359/2009 wordt ingetrokken.

— Podocnemis erythrocephala uit Colombia en Venezuela;

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als ver
wijzingen naar deze verordening.

— Podocnemis expansa uit Colombia, Ecuador, Guyana,
Peru, Trinidad en Tobago en Venezuela;

Artikel 3

— Gopherus polyphemus uit de Verenigde Staten van
Amerika;

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 november 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

NL

L 290/4

Publicatieblad van de Europese Unie

6.11.2010

BIJLAGE
Specimens van in bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten waarvan het binnenbrengen in
de Unie wordt geschorst

Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

Rechtsgrond
artikel 4, lid 6,
punt:

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
ARTIODACTYLA
Bovidae
Capra falconeri

Wild

Jachttrofeeën

Oezbekistan

(a)

Wild

Jachttrofeeën

Belarus, Kyrgyzstan, Turkije

(a)

Wild

Jachttrofeeën

Azerbeidzjan

(a)

Ursus arctos

Wild

Jachttrofeeën

Canada (Brits-Columbia)

(a)

Ursus thibetanus

Wild

Jachttrofeeën

Rusland

(a)

Wild

Alle

Armenië, Bahrein, Irak,
Mauritanië, Tadzjikistan

(a)

CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Felidae
Lynx lynx
Ursidae

AVES
FALCONIFORMES
Falconidae
Falco cherrug

Specimens van in bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten waarvan het binnenbrengen in
de Unie wordt geschorst

Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

Rechtsgrond
artikel 4, lid 6,
punt:

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
ARTIODACTYLA
Bovidae
Ovis vignei bocharensis

Wild

Alle

Oezbekistan

(b)
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Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

L 290/5

Rechtsgrond
artikel 4, lid 6,
punt:

Saiga borealis

Wild

Alle

Rusland

(b)

Saiga tatarica

Wild

Alle

Kazachstan, Rusland

(b)

Wild

Alle

Oezbekistan

(b)

Hexaprotodon liberiensis
(synoniem Choeropsis
liberiensis)

Wild

Alle

Guinee, Nigeria

(b)

Hippopotamus amphibius

Wild

Alle

Gambia, Niger, Nigeria,
Sierra Leone, Togo

(b)

Moschus anhuiensis

Wild

Alle

China

(b)

Moschus berezovskii

Wild

Alle

China

(b)

Moschus chrysogaster

Wild

Alle

China

(b)

Moschus fuscus

Wild

Alle

China

(b)

Moschus moschiferus

Wild

Alle

China, Rusland

(b)

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Panthera leo

Wild

Alle

Ethiopië

(b)

Profelis aurata

Wild

Alle

Togo

(b)

Wild

Alle

Tanzania

(b)

Wild

Alle

Groenland

(b)

Zaglossus bartoni

Wild

Alle

Indonesië, Papoea-NieuwGuinea

Zaglossus bruijni

Wild

Alle

Indonesië

Cervidae
Cervus elaphus bactrianus
Hippopotamidae

Moschidae

CARNIVORA
Eupleridae
Cryptoprocta ferox
Felidae

Mustelidae
Hydrictis maculicollis
Odobenidae
Odobenus rosmarus
MONOTREMATA
Tachyglossidae

(b)
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Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

6.11.2010

Rechtsgrond
artikel 4, lid 6,
punt:

PHOLIDOTA
Manidae
Manis temminckii

Wild

Alle

Democratische Republiek
Congo

(b)

Alouatta guariba

Wild

Alle

Alle

(b)

Ateles belzebuth

Wild

Alle

Alle

(b)

Ateles fusciceps

Wild

Alle

Alle

(b)

Ateles geoffroyi

Wild

Alle

Alle

(b)

Ateles hybridus

Wild

Alle

Alle

(b)

Lagothrix lagotricha

Wild

Alle

Alle

(b)

Lagothrix lugens

Wild

Alle

Alle

(b)

Lagothrix poeppigii

Wild

Alle

Alle

(b)

Wild

Alle

Brazilië

(b)

Cercopithecus erythrogaster

Wild

Alle

Alle

(b)

Cercopithecus erythrotis

Wild

Alle

Alle

(b)

Cercopithecus hamlyni

Wild

Alle

Alle

(b)

Cercopithecus mona

Wild

Alle

Togo

(b)

Cercopithecus petaurista

Wild

Alle

Togo

(b)

Cercopithecus pogonias

Wild

Alle

Nigeria

(b)

Cercopithecus preussi (sy
noniem C. lhoesti preussi )

Wild

Alle

Nigeria

(b)

Colobus vellerosus

Wild

Alle

Nigeria, Togo

(b)

Lophocebus albigena (sy
noniem Cercocebus albi
gena)

Wild

Alle

Nigeria

(b)

Macaca cyclopis

Wild

Alle

Alle

(b)

Macaca sylvanus

Wild

Alle

Algerije, Marokko

(b)

Piliocolobus badius (syno
niem Colobus badius)

Wild

Alle

Alle

(b)

PRIMATES
Atelidae

Cebidae
Callithrix geoffroyi (syno
niem C. jacchus geoffroyi)
Cercopithecidae
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Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

L 290/7

Rechtsgrond
artikel 4, lid 6,
punt:

Galagidae
Euoticus pallidus (syno
niem Galago elegantulus
pallidus)

Wild

Alle

Nigeria

(b)

Galago matschiei (syno
niem G. inustus)

Wild

Alle

Rwanda

(b)

Arctocebus calabarensis

Wild

Alle

Nigeria

(b)

Perodicticus potto

Wild

Alle

Togo

(b)

Chiropotes chiropotes

Wild

Alle

Guyana

(b)

Pithecia pithecia

Wild

Alle

Guyana

(b)

Alle

Levende

Alle

(d)

Wild

Alle

Tanzania

(b)

Accipiter erythropus

Wild

Alle

Guinee

(b)

Accipiter melanoleucus

Wild

Alle

Guinee

(b)

Accipiter ovampensis

Wild

Alle

Guinee

(b)

Aquila rapax

Wild

Alle

Guinee

(b)

Aviceda cuculoides

Wild

Alle

Guinee

(b)

Gyps africanus

Wild

Alle

Guinee

(b)

Gyps bengalensis

Wild

Alle

Alle

(b)

Gyps indicus

Wild

Alle

Alle

(b)

Gyps rueppellii

Wild

Alle

Guinee

(b)

Gyps tenuirostris

Wild

Alle

Alle

(b)

Hieraaetus ayresii

Wild

Alle

Kameroen, Guinee, Togo

(b)

Hieraaetus spilogaster

Wild

Alle

Guinee, Togo

(b)

Leucopternis lacernulatus

Wild

Alle

Brazilië

(b)

Lorisidae

Pithecidae

AVES
ANSERIFORMES
Anatidae
Oxyura jamaicensis
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
FALCONIFORMES
Accipitridae
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Lophaetus occipitalis

Wild

Alle

Guinee

(b)

Macheiramphus alcinus

Wild

Alle

Guinee

(b)

Polemaetus bellicosus

Wild

Alle

Kameroen, Guinee, Togo

(b)

Spizaetus africanus

Wild

Alle

Guinee

(b)

Stephanoaetus coronatus

Wild

Alle

Ivoorkust, Guinee, Togo

(b)

Torgos tracheliotus

Wild

Alle

Kameroen, Sudan

(b)

Trigonoceps occipitalis

Wild

Alle

Ivoorkust, Guinee

(b)

Urotriorchis macrourus

Wild

Alle

Guinee

(b)

Wild

Alle

Guinee, Togo

(b)

Wild

Alle

Kameroen, Guinee, Togo

(b)

Balearica pavonina

Wild

Alle

Guinee, Mali

(b)

Balearica regulorum

Wild

Alle

Botswana, Burundi, Demo
cratische Republiek Congo,
Kenia, Zuid-Afrika, Zambia,
Zimbabwe

(b)

Bugeranus carunculatus

Wild

Alle

Zuid-Afrika, Tanzania

(b)

Wild

Alle

Alle

(b)

Agapornis fischeri

Wild

Alle

Tanzania

(b)

Agapornis nigrigenis

Wild

Alle

Alle

(b)

Agapornis pullarius

Wild

Alle

Democratische Republiek
Congo, Ivoorkust, Guinee,
Mali, Togo

(b)

Amazona autumnalis

Wild

Alle

Ecuador

(b)

Ara chloropterus

Wild

Alle

Argentinië, Panama

(b)

Ara severus

Wild

Alle

Guyana

(b)

Aratinga acuticaudata

Wild

Alle

Uruguay

(b)

Aratinga auricapillus

Wild

Alle

Alle

(b)

Coracopsis vasa

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Falconidae
Falco chicquera
Sagittariidae
Sagittarius serpentarius
GRUIFORMES
Gruidae

PSITTACIFORMES
Loriidae
Charmosyna diadema
Psittacidae
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Cyanoliseus patagonus

Wild

Alle

Chili, Uruguay

(b)

Deroptyus accipitrinus

Wild

Alle

Peru, Suriname

(b)

Hapalopsittaca amazonina

Wild

Alle

Alle

(b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Wild

Alle

Alle

(b)

Leptosittaca branickii

Wild

Alle

Alle

(b)

Poicephalus gulielmi

Wild

Alle

Kameroen, Ivoorkust,
Congo, Guinee

(b)

Poicephalus robustus

Wild

Alle

Democratische Republiek
Congo, Ivoorkust, Guinee,
Mali, Nigeria,Togo, Uganda

(b)

Psittacus erithacus

Wild

Alle

Benin, Equatoriaal-Guinea,
Liberia, Nigeria

(b)

Psittacus erithacus timneh

Wild

Alle

Guinee, Guinee-Bissau

(b)

Psittrichas fulgidus

Wild

Alle

Alle

(b)

Pyrrhura caeruleiceps

Wild

Alle

Colombia

(b)

Pyrrhura pfrimeri

Wild

Alle

Brazilië

(b)

Pyrrhura subandina

Wild

Alle

Colombia

(b)

Triclaria malachitacea

Wild

Alle

Argentinië, Brazilië

(b)

Asio capensis

Wild

Alle

Guinee

(b)

Bubo lacteus

Wild

Alle

Guinee

(b)

Bubo poensis

Wild

Alle

Guinee

(b)

Glaucidium capense

Wild

Alle

Rwanda

(b)

Glaucidium perlatum

Wild

Alle

Kameroen, Guinee

(b)

Ptilopsis leucotis

Wild

Alle

Guinee

(b)

Scotopelia bouvieri

Wild

Alle

Kameroen

(b)

Scotopelia peli

Wild

Alle

Guinee

(b)

Wild

Alle

El Salvador, Guatemala,
Mexico

(b)

STRIGIFORMES
Strigidae

REPTILIA
CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
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Wild

Alle

Guyana

(b)

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Uromastyx aegyptia

Oorsprong
„F” (1)

Alle

Egypte

(b)

Uromastyx dispar

Wild

Alle

Algerije, Mali, Sudan

(b)

Uromastyx geyri

Wild

Alle

Mali, Niger

(b)

Brookesia decaryi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma ambreense

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma andringitraensis

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma boettgeri

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma brevicorne

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma capuroni

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma cucullatum

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma fallax

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma furcifer

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma gallus

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma gastrotaenia

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma glawi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma globifer

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma guibei

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma guillaumeti

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma hilleniusi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma linota

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma malthe

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma marojezense

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma nasutum

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma oshaughnessyi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma parsonii

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma peyrierasi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Crocodylidae
Crocodylus niloticus
SAURIA
Agamidae

Chamaeleonidae
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Calumma tsaratananense

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma vatosoa

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Calumma vencesi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Chamaeleo camerunensis

Wild

Alle

Kameroen

(b)

Chamaeleo deremensis

Wild

Alle

Tanzania

(b)

Chamaeleo eisentrauti

Wild

Alle

Kameroen

(b)

Chamaeleo ellioti

Wild

Alle

Burundi

(b)

Chamaeleo feae

Wild

Alle

Equatoriaal-Guinea

(b)

Chamaeleo fuelleborni

Wild

Alle

Tanzania

(b)

Chamaeleo gracilis

Wild

Alle

Benin

(b)

Ranches

Alle

Benin

(b)

Ranches

Kop-romplengte
dan 8 cm

Togo

(b)

Chamaeleo montium

Wild

Alle

Kameroen

(b)

Chamaeleo pfefferi

Wild

Alle

Kameroen

(b)

Chamaeleo senegalensis

Ranches

Kop-romplengte
dan 6 cm

Togo

(b)

Chamaeleo werneri

Wild

Alle

Tanzania

(b)

Chamaeleo wiedersheimi

Wild

Alle

Kameroen

(b)

Furcifer angeli

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer antimena

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer balteatus

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer belalandaensis

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer bifidus

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer campani

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer labordi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer minor

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer monoceras

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer nicosiai

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer petteri

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer rhinoceratus

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer tuzetae

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Furcifer willsii

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

meer

meer
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Cordylidae
Cordylus mossambicus

Wild

Alle

Mozambique

(b)

Cordylus tropidosternum

Wild

Alle

Mozambique

(b)

Cordylus vittifer

Wild

Alle

Mozambique

(b)

Phelsuma abbotti

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma antanosy

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma barbouri

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma berghofi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma breviceps

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma comorensis

Wild

Alle

Comoren

(b)

Phelsuma dubia

Wild

Alle

Comoren, Madagaskar

(b)

Phelsuma flavigularis

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma guttata

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma hielscheri

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma klemmeri

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma laticauda

Wild

Alle

Comoren

(b)

Phelsuma malamakibo

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma masohoala

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma modesta

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma mutabilis

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma pronki

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma pusilla

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma seippi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma serraticauda

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma standingi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Phelsuma v-nigra

Wild

Alle

Comoren

(b)

Uroplatus ebenaui

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Uroplatus fimbriatus

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Uroplatus guentheri

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Uroplatus henkeli

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Uroplatus lineatus

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Gekkonidae

NL

6.11.2010

Publicatieblad van de Europese Unie

Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

L 290/13

Rechtsgrond
artikel 4, lid 6,
punt:

Uroplatus malama

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Uroplatus phantasticus

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Uroplatus pietschmanni

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Uroplatus sikorae

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Wild

Alle

Mexico, Verenigde Staten
van Amerika

(b)

Wild

Alle

El Salvador

(b)

Wild

Alle

Salomonseilanden

(b)

Varanus beccarii

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Varanus dumerilii

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Varanus exanthematicus

Wild

Alle

Benin, Togo

(b)

Ranches

Alle

Benin

(b)

Ranches

Meer dan 35 cm lang

Togo

(b)

Varanus jobiensis (syno
niem V. karlschmidti)

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Varanus niloticus

Wild

Alle

Benin, Burundi, Mozam
bique, Togo

(b)

Ranches

Alle

Benin, Togo

(b)

Wild

Alle

Togo

(b)

Ranches

Alle

Togo

(b)

Varanus salvadorii

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Varanus salvator

Wild

Alle

China, India, Singapore

(b)

Boa constrictor

Wild

Alle

El Salvador, Honduras

(b)

Calabaria reinhardtii

Wild

Alle

Togo

(b)

Ranches

Alle

Benin, Togo

(b)

Wild

Alle

Paraguay

(b)

Wild

Alle

Laos

(b)

Helodermatidae
Heloderma suspectum
Iguanidae
Iguana iguana
Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae

Varanus ornatus

SERPENTES
Boidae

Eunectes murinus
Elapidae
Naja atra
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Naja kaouthia

Wild

Alle

Laos

(b)

Naja siamensis

Wild

Alle

Laos

(b)

Liasis fuscus

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Morelia boeleni

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Python molurus

Wild

Alle

China

(b)

Python natalensis

Ranches

Alle

Mozambique

(b)

Python regius

Wild

Alle

Benin, Guinee

(b)

Python reticulatus

Wild

Alle

India, Maleisië (schiereiland),
Singapore

(b)

Python sebae

Wild

Alle

Mauritanië

(b)

Chrysemys picta

Alle

Levende

Alle

(d)

Trachemys scripta elegans

Alle

Levende

Alle

(d)

Batagur borneoensis

Wild

Alle

Alle

(b)

Cuora amboinensis

Wild

Alle

Indonesië, Maleisië,Vietnam

(b)

Cuora galbinifrons

Wild

Alle

China, Laos, Vietnam

(b)

Heosemys spinosa

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Leucocephalon yuwonoi

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Malayemys subtrijuga

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Notochelys platynota

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Siebenrockiella crassicollis

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Erymnochelys
madagascariensis

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Peltocephalus dumerilianus

Wild

Alle

Guyana

(b)

Podocnemis lewyana

Wild

Alle

Alle

(b)

Podocnemis unifilis

Wild

Alle

Suriname

(b)

Wild

Alle

Seychellen

(b)

Pythonidae

TESTUDINES
Emydidae

Geoemydidae

Podocnemididae

Testudinidae
Aldabrachelys gigantea
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Chelonoidis denticulata

Wild

Alle

Bolivia, Ecuador

(b)

Geochelone elegans

Wild

Alle

Pakistan

(b)

Geochelone platynota

Wild

Alle

Myanmar

(b)

Geochelone sulcata

Ranches

Alle

Benin, Togo

(b)

Gopherus agassizii

Wild

Alle

Alle

(b)

Gopherus berlandieri

Wild

Alle

Alle

(b)

Indotestudo elongata

Wild

Alle

Bangladesh, China, India

(b)

Indotestudo forstenii

Wild

Alle

Alle

(b)

Indotestudo travancorica

Wild

Alle

Alle

(b)

Kinixys belliana

Wild

Alle

Mozambique

(b)

Ranches

Alle

Benin

(b)

Wild

Alle

Benin, Togo

(b)

Ranches

Alle

Benin

(b)

Kinixys spekii

Wild

Alle

Mozambique

(b)

Manouria emys

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Manouria impressa

Wild

Alle

Vietnam

(b)

Stigmochelys pardalis

Wild

Alle

Democratische Republiek
Congo, Mozambique,
Uganda

(b)

Ranches

Alle

Mozambique, Zambia

(b)

Oorsprong
„F” (1)

Alle

Zambia

(b)

Wild

Alle

Kazachstan

(b)

Amyda cartilaginea

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Chitra chitra

Wild

Alle

Maleisië

(b)

Pelochelys cantorii

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Cryptophyllobates
azureiventris

Wild

Alle

Peru

(b)

Dendrobates variabilis

Wild

Alle

Peru

(b)

Dendrobates
ventrimaculatus

Wild

Alle

Peru

(b)

Kinixys homeana

Testudo horsfieldii
Trionychidae

AMPHIBIA
ANURA
Dendrobatidae
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Mantellidae
Mantella aurantiaca

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Mantella bernhardi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Mantella crocea

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Mantella expectata

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Mantella milotympanum
(syn. M. aurantiaca
milotympanum)

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Mantella viridis

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Conraua goliath

Wild

Alle

Kameroen

(b)

Rana catesbeiana

Alle

Levende

Alle

(d)

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Hippocampus barbouri

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Hippocampus comes

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Hippocampus histrix

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Hippocampus kelloggi

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Hippocampus kuda

Wild

Alle

Indonesië, Vietnam

(b)

Hippocampus spinosissimus

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Wild

Alle

Nicaragua

(b)

Microhylidae
Scaphiophryne gottlebei
Ranidae

ACTINOPTERYGII
PERCIFORMES
Labridae
Cheilinus undulatus
SYNGNATHIFORMES
Syngnathidae

ARTHROPODA
ARACHNIDA
ARANEAE
Theraphosidae
Brachypelma albopilosum
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SCORPIONES
Scorpionidae
Pandinus imperator

Ranches

Alle

Benin

(b)

Ornithoptera croesus

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Ornithoptera urvillianus

Wild

Alle

Salomonseilanden

(b)

Ranches

Alle

Salomonseilanden

(b)

Wild

Alle

Salomonseilanden

(b)

Ranches

Alle

Salomonseilanden

(b)

Wild

Alle

Grenada, Haïti

(b)

Hippopus hippopus

Wild

Alle

Nieuw-Caledonië, Tonga,
Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna crocea

Wild

Alle

Fiji, Tonga, Vanuatu, Viet
nam

(b)

Tridacna derasa

Wild

Alle

Fiji, Nieuw-Caledonië, Filipij
nen, Palau, Tonga, Vanuatu,
Vietnam

(b)

Tridacna gigas

Wild

Alle

Fiji, Marshalleilanden, Micro
nesië, Palau, Papoea-NieuwGuinea, Salomonseilanden,
Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna maxima

Wild

Alle

Micronesië, Fiji, Marshall
eilanden, Mozambique,
Nieuw-Caledonië, Tonga,
Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna rosewateri

Wild

Alle

Mozambique

(b)

Tridacna squamosa

Wild

Alle

Fiji, Mozambique, NieuwCaledonië, Tonga, Vanuatu,
Vietnam

(b)

Tridacna tevoroa

Wild

Alle

Tonga

(b)

INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

Ornithoptera victoriae

MOLLUSCA
BIVALVIA
MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
VENEROIDA
Tridacnidae
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CNIDARIA
HELIOPORACEA
Helioporidae
Heliopora coerulea

Wild

Alle

Salomonseilanden

(b)

Wild

Alle

Haïti

(b)

Catalaphyllia jardinei

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Catalaphyllia jardinei

Wild

Alle

Salomonseilanden

(b)

Euphyllia cristata

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Euphyllia divisa

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Euphyllia fimbriata

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Plerogyra spp.

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Favites halicora

Wild

Alle

Tonga

(b)

Platygyra sinensis

Wild

Alle

Tonga

(b)

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Acanthastrea hemprichii

Wild

Alle

Tonga

(b)

Blastomussa spp.

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Cynarina lacrymalis

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Scolymia vitiensis

Wild

Alle

Tonga

(b)

SCLERACTINIA
Agariciidae
Agaricia agaricites
Caryophylliidae

Faviidae

Merulinidae
Hydnophora microconos

Mussidae

NL

6.11.2010

Publicatieblad van de Europese Unie

Soort

Oorsprong

Specimens

Landen van herkomst

L 290/19

Rechtsgrond
artikel 4, lid 6,
punt:

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Wild

Alle

Indonesië

(b)

Trachyphyllia geoffroyi

Wild

Alle

Fiji

(b)

Trachyphyllia geoffroyi

Wild

Alle, m.u.v. door maricul
tuur
verkregen,
aan
kunstmatige substraten
vastgehechte specimens

Indonesië

(b)

Wild

Alle

Bosnië en Herzegovina,
Zwitserland, Oekraïne

(b)

Pachypodium inopinatum

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Pachypodium rosulatum

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Pachypodium rutenbergia
num ssp. sofiense

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Wild

Alle

Madagaskar, Mozambique,
Vietnam

(b)

Euphorbia ankarensis

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia banae

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia berorohae

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia bongolavensis

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia bulbispina

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia duranii

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia fiananantsoae

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia guillauminiana

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia iharanae

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia kondoi

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia labatii

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia lophogona

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Scolymia vitiensis

Pocilloporidae
Seriatopora stellata
Trachyphylliidae

FLORA
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis
Apocynaceae

Cycadaceae
Cycadaceae spp.
Euphorbiaceae
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Euphorbia millotii

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia neohumbertii

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia pachypodoides

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia razafindratsirae

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia suzannaemanieri

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Euphorbia waringiae

Wild

Alle

Madagaskar

(b)

Anacamptis pyramidalis

Wild

Alle

Zwitserland, Turkije

(b)

Barlia robertiana

Wild

Alle

Turkije

(b)

Cephalanthera rubra

Wild

Alle

Noorwegen

(b)

Cypripedium japonicum

Wild

Alle

China, Noord-Korea, Japan,
Zuid-Korea

(b)

Cypripedium macranthos

Wild

Alle

Zuid-Korea, Rusland

(b)

Cypripedium margaritaceum

Wild

Alle

China

(b)

Cypripedium micranthum

Wild

Alle

China

(b)

Dactylorhiza latifolia

Wild

Alle

Noorwegen

(b)

Dactylorhiza romana

Wild

Alle

Turkije

(b)

Dactylorhiza russowii

Wild

Alle

Noorwegen

(b)

Dactylorhiza traunsteineri

Wild

Alle

Liechtenstein

(b)

Dendrobium bellatulum

Wild

Alle

Vietnam

(b)

Dendrobium nobile

Wild

Alle

Laos

(b)

Dendrobium wardianum

Wild

Alle

Vietnam

(b)

Himantoglossum hircinum

Wild

Alle

Zwitserland

(b)

Nigritella nigra

Wild

Alle

Noorwegen

(b)

Ophrys holoserica

Wild

Alle

Turkije

(b)

Ophrys insectifera

Wild

Alle

Liechtenstein, Noorwegen

(b)

Ophrys pallida

Wild

Alle

Algerije

(b)

Ophrys sphegodes

Wild

Alle

Zwitserland

(b)

Ophrys tenthredinifera

Wild

Alle

Turkije

(b)

Ophrys umbilicata

Wild

Alle

Turkije

(b)

Orchidaceae
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Orchis coriophora

Wild

Alle

Rusland, Zwitserland

(b)

Orchis italica

Wild

Alle

Turkije

(b)

Orchis laxiflora

Wild

Alle

Zwitserland

(b)

Orchis mascula

Wild/Ranches

Alle

Albanië

(b)

Orchis morio

Wild

Alle

Turkije

(b)

Orchis pallens

Wild

Alle

Rusland

(b)

Orchis provincialis

Wild

Alle

Zwitserland

(b)

Orchis punctulata

Wild

Alle

Turkije

(b)

Orchis purpurea

Wild

Alle

Zwitserland, Turkije

(b)

Orchis simia

Wild

Alle

Bosnië en Herzegovina, Kro
atië, Voormalige Joegoslavi
sche Republiek Macedonië,
Zwitserland, Turkije

(b)

Orchis tridentata

Wild

Alle

Turkije

(b)

Orchis ustulata

Wild

Alle

Rusland

(b)

Phalaenopsis parishii

Wild

Alle

Vietnam

(b)

Serapias cordigera

Wild

Alle

Turkije

(b)

Serapias parviflora

Wild

Alle

Turkije

(b)

Serapias vomeracea

Wild

Alle

Zwitserland, Turkije

(b)

Spiranthes spiralis

Wild

Alle

Liechtenstein, Zwitserland

(b)

Cyclamen intaminatum

Wild

Alle

Turkije

(b)

Cyclamen mirabile

Wild

Alle

Turkije

(b)

Cyclamen pseudibericum

Wild

Alle

Turkije

(b)

Cyclamen trochopteranthum

Wild

Alle

Turkije

(b)

Wild

Alle

Madagaskar, Mozambique,
Vietnam

(b)

Wild

Alle

Madagaskar, Mozambique,
Vietnam

(b)

Primulaceae

Stangeriaceae
Stangeriaceae spp.
Zamiaceae
Zamiaceae spp.

(1) In gevangenschap geboren dieren met betrekking waartoe niet aan de criteria van hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 is
voldaan, alsmede delen en afgeleide producten daarvan.
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VERORDENING (EU) Nr. 998/2010 VAN DE COMMISSIE
van 5 november 2010
tot verlening van een vergunning voor Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor
diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co KG)
(Voor de EER relevante tekst)

27 mei 2010 (5) geconcludeerd dat Enterococcus faecium
DSM 7134, onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden,
geen ongunstige effecten voor de diergezondheid, de
menselijke gezondheid en het milieu heeft en dat het
bij voedering aan de doelsoorten doeltreffend kan zijn
door de verbetering van de zoötechnische parameters.
Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel
brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het rap
port over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel
voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verorde
ning (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire refe
rentielaboratorium was ingediend.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Par
lement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoe
gingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9,
lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
De verlening van vergunningen voor toevoegingsmidde
len voor diervoeding, met inbegrip van de vergunnings
gronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG)
nr. 1831/2003.

(1)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor
het in de bijlage bij deze verordening opgenomen prepa
raat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Ver
ordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en docu
menten zijn bij de aanvraag verstrekt.

(2)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning
voor Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmid
del voor diervoeding in de categorie „zoötechnische toe
voegingsmiddelen” voor mestkippen.

(3)

Voor het gebruik van Enterococcus faecium DSM 7134 is
een vergunning verleend voor gespeende biggen en var
kens bij Verordening (EG) nr. 538/2007 van de Com
missie (2), voor zeugen bij Verordening (EG) nr.
1521/2007 van de Commissie (3), alsook een voorlopige
vergunning voor vier jaar voor mestkippen bij Verorde
ning (EG) nr. 521/2005 van de Commissie (4).

(4)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van de
aanvraag voor de verlening van een vergunning voor
het preparaat voor mestkippen. De Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van

(5)

(6)

Uit de beoordeling van Enterococcus faecium DSM 7134
blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr.
1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van
een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat
zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet
daarom worden toegestaan.

(7)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de
categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functio
nele groep „darmflorastabilisatoren” wordt onder de in die bij
lage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als
toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

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

Gedaan te Brussel, 5 november 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

268 van 18.10.2003, blz. 29.
128 van 16.5.2007, blz. 16.
335 van 20.12.2007, blz. 24.
84 van 2.4.2005, blz. 3.

(5) EFSA Journal (2010); 8(6):1636.

6.11.2010

BIJLAGE

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Naam van de
vergunning
houder

Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Minimumge
halte

Maximumge
halte

Andere vermeldingen

CFU/kg volledig diervoeder met
een vochtgehalte van 12 %

Einde van de
vergunningsperiode

NL

Categorie zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: darmflorastabilisatoren.
4b1841

Lactosan
GmbH &
Co KG

Enterococcus
faecium
DSM 7134

Samenstelling toevoegingsmiddel:
Bereiding van Enterococcus faecium
DSM 7134 met ten minste:
poeder: 1 × 1010 CFU/g toevoe
gingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof:
Enterococcus faecium DSM 7134

—

5 × 108

—

1. In de gebruiksaanwijzing voor het toe
voegingsmiddel en het voormengsel de
opslagtemperatuur, de houdbaarheid en
de stabiliteit bij verwerking tot pellets
vermelden.
2. Het gebruik is toegestaan in diervoeding
die de volgende toegelaten coccidiostatica
bevat: diclazuril, halofuginone-hydrobro
mide, robenidinehydro-chloride, decoqui
naat, lasalocide A natrium, madurami
cine-ammonium of monensin-natrium.

Analysemethode (1):
Telling: spreidplaatmethode onder
gebruikmaking van galesculineazide-agar
Identificatie: pulsed-field gelelectro
forese (PFGE).
(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

26 november
2020
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korrels (microcapsules): 1 × 1010
CFU/g toevoegingsmiddel

Mestkippen
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VERORDENING (EU) Nr. 999/2010 VAN DE COMMISSIE
van 5 november 2010
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Aspergillus oryzae
(DSM 17594), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder DSM
Nutritional Products Ltd)
(Voor de EER relevante tekst)

(EFSA) heeft in haar advies van 25 mei 2010 (3) gecon
cludeerd dat 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door
Aspergillus oryzae (DSM 17594), onder de voorgestelde
gebruiksvoorwaarden, geen ongunstige effecten voor de
diergezondheid, de menselijke gezondheid en het milieu
heeft en dat het de vertering van fosfor kan verbeteren.
Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel
brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het rap
port over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel
voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verorde
ning (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire refe
rentielaboratorium was ingediend.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Par
lement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoe
gingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9,
lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmidde
len voor diervoeding, met inbegrip van de vergunnings
gronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG)
nr. 1831/2003.
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor
het in de bijlage bij deze verordening opgenomen prepa
raat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Ver
ordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en docu
menten zijn bij die aanvraag verstrekt.
De aanvraag betreft de verlening van een vergunning
voor een nieuwe toepassing van het enzympreparaat 6fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Aspergillus oryzae
(DSM 17594), als toevoegingsmiddel voor diervoeding in
de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor
zeugen.
Bij Verordening (EG) nr. 1088/2009 van de Commis
sie (2) is een vergunning verleend voor het gebruik van
6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Aspergillus ory
zae (DSM 17594), voor gespeende biggen, mestvarkens,
mestpluimvee en legpluimvee.
Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van de
aanvraag. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

(6)

Uit de beoordeling van 6-fytase (EC 3.1.3.26), geprodu
ceerd door Aspergillus oryzae (DSM 17594), blijkt dat aan
de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003
vermelde voorwaarden voor de verlening van een ver
gunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals
omschreven in de bijlage bij deze verordening moet
daarom worden toegestaan.

(7)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de
categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functio
nele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bij
lage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als
toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

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

Gedaan te Brussel, 5 november 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.
(2) PB L 297 van 13.11.2009, blz. 6.

(3) The EFSA Journal 2010; 8(6):1634.
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BIJLAGE

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Naam van de
vergunninghouder

Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule, be
schrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximumleef
tijd

Minimumge
halte

Maximumge
halte

Einde van de
vergunningspe
riode

NL

Activiteitseenheden/kg volledig
diervoeder met een vochtgehalte
van 12 %

Andere vermeldingen

Categorie zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars.
4a6

DSM Nutritional
Products Ltd ver
tegenwoordigd
door DSM Nutri
tional products Sp.
Z o.o.

6-fytase

Samenstelling toevoegingsmiddel

EC 3.1.3.26

Bereiding van 6-fytase, geprodu
ceerd door Aspergillus oryzae (DSM
17594), met een minimale acti
viteit van:
andere vaste vorm: 50 000 FYT/g
vloeibaar: 20 000 FYT/g

—

1 500 FYT

—

1. In de gebruiksaanwijzing voor het toe
voegingsmiddel en het voormengsel de
opslagtemperatuur, de houdbaarheid en
de stabiliteit bij verwerking tot pellets
vermelden.

26 november
2020

2. Voor gebruik in diervoeder dat meer dan
0,23 % aan fytine gebonden fosfor bevat.
3. Voor de veiligheid: gebruik van ademha
lingsbescherming, bril en handschoenen
tijdens hantering.

Karakterisering van de werkzame stof
6-fytase, geproduceerd door As
pergillus oryzae (DSM 17594)
Analysemethode (2):
Colorimetrische methode, geba
seerd op de reactie van vanadaatmolybdaat op anorganisch fosfaat
dat wordt geproduceerd door de
inwerking van 6-fytase op een
fytaat bevattend substraat (natri
umfytaat) bij een pH van 5,5 en
een temperatuur van 37 °C, ge
kwantificeerd aan de hand van
een ijkkromme voor anorganisch
fosfaat.

Publicatieblad van de Europese Unie

gecoat: 10 000 FYT (1)/g

Zeugen

(1) 1 FYT is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,5, een temperatuur van 37 °C, een fytaatconcentratie van 5,0 mM en 30 minuten incubatie 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut uit natriumfytaat vrijmaakt.
(2) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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VERORDENING (EU) Nr. 1000/2010 VAN DE COMMISSIE
van 3 november 2010
houdende afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 2402/96, (EG) nr. 2058/96, (EG) nr. 2305/2003,
(EG) nr. 969/2006, (EG) nr. 1918/2006, (EG) nr. 1964/2006, (EG) nr. 27/2008, (EG) nr. 1067/2008 en
(EG) nr. 828/2009 ten aanzien van de data voor de indiening van aanvragen voor en de afgifte van
invoercertificaten in 2011 in het kader van tariefcontingenten voor bataten (zoete aardappelen),
maniokzetmeel, maniok, granen, rijst, suiker en olijfolie en houdende afwijking van de
Verordeningen (EG) nr. 382/2008, (EG) nr. 1518/2003, (EG) nr. 596/2004, (EG) nr. 633/2004 en
(EG) nr. 951/2006 ten aanzien van de data voor de afgifte van uitvoercertificaten in 2011 in de
sectoren rundvlees, varkensvlees, eieren, slachtpluimvee en buiten het quotum geproduceerde
suiker en isoglucose
DE EUROPESE COMMISSIE,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 2402/96 van de Commissie van
17 december 1996 houdende opening en vaststelling
van de wijze van beheer van bepaalde jaarlijkse tarief
contingenten voor bataten (zoete aardappelen) en mani
okzetmeel (6) bevat bijzondere bepalingen inzake de in
diening van aanvragen voor en de afgifte van invoercer
tificaten voor bataten (zoete aardappelen) in het kader
van de contingenten 09.4013 en 09.4014, enerzijds, en
voor maniokzetmeel in het kader van de contingenten
09.4064 en 09.4065, anderzijds.

(2)

Verordening (EG) nr. 27/2008 van de Commissie van
15 januari 2008 houdende opening en vaststelling van
de wijze van beheer van bepaalde jaarlijkse tariefcontin
genten voor producten van de GN-codes 0714 10 91,
0714 10 99, 0714 90 11 en 0714 90 19, van oorsprong
uit andere derde landen dan Thailand (7) bevat bijzondere
bepalingen inzake de indiening van aanvragen voor en de
afgifte van invoercertificaten voor de producten waarop
die verordening betrekking heeft, in het kader van de
contingenten 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 en
09.4021.

(3)

De Verordeningen (EG) nr. 1067/2008 van de Commis
sie van 30 oktober 2008 betreffende de opening en de
wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer
van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit
uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EG)
nr. 1234/2007 van de Raad (8), (EG) nr. 2305/2003 van
de Commissie van 29 december 2003 betreffende de
opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent
voor de invoer van gerst uit derde landen (9) en (EG)
nr. 969/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 be
treffende de opening en de wijze van beheer van een
communautair tariefcontingent voor de invoer van maïs
uit derde landen (10) bevatten bijzondere bepalingen in
zake de indiening van aanvragen voor en de afgifte van
invoercertificaten voor zachte tarwe van een andere dan
van hoge kwaliteit in het kader van de contingenten
09.4123, 09.4124 en 09.4125, voor gerst in het kader
van contingent 09.4126 en voor maïs in het kader van
contingent 09.4131.

(4)

De Verordeningen (EG) nr. 2058/96 van de Commissie
van 28 oktober 1996 houdende opening en vaststelling

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Besluit 96/317/EG van de Raad van 13 mei 1996 be
treffende de aanvaarding van de resultaten van het overleg met
Thailand in het kader van artikel XXIII van de GATT (1), en met
name artikel 3,

Gezien Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni
1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de
lijst CXL, die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van
de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de
GATT (2), en met name artikel 1, lid 1,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (3),
en met name artikel 61, artikel 144, lid 1, artikel 148,
artikel 156 en artikel 161, lid 3, in samenhang met artikel 4,

Gezien Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van
20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goe
deren van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep
van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
(ACS) die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van,
of leidende tot instelling van, een economische partnerschaps
overeenkomst (4), en met name artikel 9, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli
2008 betreffende de toepassing van een schema van algemene
tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met
31 december 2011 en tot wijziging van de Verordeningen (EG)
nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006 van de Raad en de Verorde
ningen (EG) nr. 1100/2006 en (EG) nr. 964/2007 van de Com
missie (5), en met name artikel 11, lid 7,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

122
146
299
348
211

van
van
van
van
van

22.5.1996, blz. 15.
20.6.1996, blz. 1.
16.11.2007, blz. 1.
31.12.2007, blz. 1.
6.8.2008, blz. 1.

(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

327 van 18.12.1996, blz. 14.
13 van 16.1.2008, blz. 3.
290 van 31.10.2008, blz. 3.
342 van 30.12.2003, blz. 7.
176 van 30.6.2006, blz. 44.
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van de wijze van beheer van een tariefcontingent voor
breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie
van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code
1901 10 (1) en (EG) nr. 1964/2006 van de Commissie
van 22 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen
betreffende de opening en de wijze van beheer van een
contingent voor de invoer van rijst van oorsprong uit
Bangladesh
overeenkomstig
Verordening
(EEG)
nr. 3491/90 van de Raad (2) bevatten bijzondere bepalin
gen inzake de indiening van aanvragen voor en de afgifte
van invoercertificaten voor breukrijst in het kader van
contingent 09.4079 en voor rijst van oorsprong uit Ban
gladesh in het kader van contingent 09.4517.
(5)

(6)

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

Verordening (EG) nr. 828/2009 van de Commissie van
10 september 2009 tot vaststelling, voor de verkoopsei
zoenen 2009/2010 tot en met 2014/2015, van de uit
voeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van
suikerproducten van tariefpost 1701 in het kader van
preferentiële overeenkomsten (3) bevat bijzondere bepa
lingen inzake de indiening van aanvragen voor en de
afgifte van invoercertificaten in het kader van de contin
genten 09.4221, 09.4231 en 09.4241 tot en met
09.4247.

In artikel 7 quinquies, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 hou
dende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 318/2006, wat betreft de handel met derde landen
in de sector suiker (9), is bepaald dat de uitvoercertificaten
voor buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglu
cose worden afgegeven vanaf de vrijdag die volgt op de
week waarin de certificaataanvragen zijn ingediend, voor
zover de Commissie intussen geen bijzondere maatregel
heeft genomen.

(10)

Verordening (EG) nr. 1918/2006 van de Commissie van
20 december 2006 inzake de opening en de wijze van
beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oor
sprong uit Tunesië (4) bevat bijzondere bepalingen inzake
de indiening van aanvragen voor en de afgifte van in
voercertificaten voor olijfolie in het kader van contingent
09.4032.

In verband met de feestdagen in het jaar 2011 en de
gevolgen daarvan voor de verschijning van het Publicatie
blad van de Europese Unie zal in bepaalde gevallen de
periode tussen de indiening van de aanvragen en de
dag waarop de certificaten moeten worden afgegeven,
te kort zijn om voor een goed marktbeheer te kunnen
zorgen. In die gevallen dient die periode derhalve te
worden verlengd.

(11)

Verordening (EG) nr. 1157/2009 van de Commissie (10),
waarbij van bepaalde verordeningen wordt afgeweken ten
aanzien van de data voor de indiening van aanvragen
voor en de afgifte van invoercertificaten in 2010, moet
bijgevolg worden ingetrokken.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

In artikel 12, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG)
nr. 382/2008 van de Commissie van 21 april 2008
houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uit
voercertificatenregeling in de sector rundvlees (5),
artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1518/2003
van de Commissie van 28 augustus 2003 tot vaststelling
van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoer
certificaten in de sector varkensvlees (6), artikel 3, lid 3,
van Verordening (EG) nr. 596/2004 van de Commissie
van 30 maart 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepa
lingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de
sector eieren (7) en artikel 3, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 633/2004 van de Commissie van 30 maart
2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake

(8)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

de regeling van uitvoercertificaten in de sector slacht
pluimvee (8) is bepaald dat de uitvoercertificaten worden
afgegeven op de woensdag die volgt op de week waarin
de certificaataanvragen zijn ingediend, voor zover de
Commissie intussen geen bijzondere maatregel heeft ge
nomen.
(9)

In verband met de feestdagen in 2011 moet voor be
paalde perioden worden afgeweken van de Verordenin
gen (EG) nr. 2402/96, (EG) nr. 2058/96, (EG)
nr. 2305/2003, (EG) nr. 969/2006, (EG) nr. 1918/2006,
(EG) nr. 1964/2006, (EG) nr. 1067/2008 en (EG)
nr. 828/2009 met betrekking tot de data voor de indie
ning van de aanvragen voor invoercertificaten en de af
gifte van de invoercertificaten, teneinde de inachtneming
van de betrokken contingentvolumes te kunnen garanderen.

(7)

L 290/27

L
L
L
L
L
L
L

276 van 29.10.1996, blz. 7.
408 van 30.12.2006, blz. 19.
240 van 11.9.2009, blz. 14.
365 van 21.12.2006, blz. 84.
115 van 29.4.2008, blz. 10.
217 van 29.8.2003, blz. 35.
94 van 31.3.2004, blz. 33.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bataten (zoete aardappelen)
1.
In afwijking van artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 2402/96 kunnen voor het jaar 2011 noch vóór dinsdag
4 januari 2011, noch na dinsdag 13 december 2011 aanvragen
voor invoercertificaten voor bataten (zoete aardappelen) in het
kader van de contingenten 09.4013 en 09.4014 worden ingediend.
2.
In afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 2402/96 worden de invoercertificaten voor bataten (zoete
aardappelen) die in het kader van de contingenten 09.4013 en
09.4014 op de in bijlage I bij de onderhavige verordening
vermelde datum zijn aangevraagd, afgegeven op de eveneens
in die bijlage I vermelde datum, onder voorbehoud van over
eenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1301/2006 van de Commissie (11) genomen maatregelen.
(8 )
(9 )
(10)
(11)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

100
178
313
238

van
van
van
van

6.4.2004, blz. 8.
1.7.2006, blz. 24.
28.11.2009, blz. 60.
1.9.2006, blz. 13.
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Artikel 2

Artikel 5

Maniokzetmeel

Rijst

1.
In afwijking van artikel 9, eerste alinea, van Verordening
(EG) nr. 2402/96 kunnen voor het jaar 2011 noch vóór dins
dag 4 januari 2011, noch na dinsdag 13 december 2011 aan
vragen voor invoercertificaten voor maniokzetmeel in het kader
van de contingenten 09.4064 en 09.4065 worden ingediend.

1.
In afwijking van artikel 2, lid 1, derde alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 2058/96 kunnen voor 2011 geen aanvragen
voor invoercertificaten voor breukrijst in het kader van contin
gent 09.4079 meer worden ingediend na vrijdag 9 december
2011, om 13 uur Brusselse tijd.

2.
In afwijking van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 2402/96 worden de invoercertificaten voor maniokzetmeel
die in het kader van de contingenten 09.4064 en 09.4065 op
de in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde datum
zijn aangevraagd, afgegeven op de eveneens in die bijlage II
vermelde datum, onder voorbehoud van overeenkomstig
artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 genomen
maatregelen.

2.
In afwijking van artikel 4, lid 3, eerste alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 1964/2006 kunnen voor 2011 geen aanvra
gen voor invoercertificaten voor rijst van oorsprong uit Ban
gladesh in het kader van contingent 09.4517 meer worden
ingediend na vrijdag 9 december 2011, om 13 uur Brusselse
tijd.

Artikel 6
Artikel 3

Suiker

Maniok

In afwijking van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr.
828/2009 kunnen geen aanvragen voor invoercertificaten
voor producten van de sector suiker in het kader van de con
tingenten 09.4221, 09.4231 en 09.4241 tot en met 09.4247
meer worden ingediend van vrijdag 16 december 2011 om 13
uur Brusselse tijd tot en met vrijdag 30 december 2011 om 13
uur Brusselse tijd.

1.
In afwijking van artikel 8, eerste alinea, van Verordening
(EG) nr. 27/2008 kunnen voor het jaar 2011 noch vóór maan
dag 3 januari 2011, noch na woensdag 14 december 2011 om
13 uur Brusselse tijd aanvragen voor invoercertificaten voor
maniok in het kader van de contingenten 09.4009, 09.4010,
09.4011, 09.4012 en 09.4021 worden ingediend.

2.
In afwijking van artikel 8, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 27/2008 worden de invoercertificaten voor maniok die in
het kader van de contingenten 09.4009, 09.4010, 09.4011,
09.4012 en 09.4021 op de in bijlage III bij de onderhavige
verordening vermelde data zijn aangevraagd, afgegeven op de
eveneens in die bijlage III vermelde datum, onder voorbehoud
van overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

Artikel 7
Olijfolie
In afwijking van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1918/2006 worden de invoercertificaten voor olijfolie die
in de in bijlage IV bij de onderhavige verordening vermelde
perioden zijn aangevraagd, afgegeven op de eveneens in die
bijlage vermelde bijbehorende datum, onder voorbehoud van
overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1301/2006 genomen maatregelen.

Artikel 4
Granen
1.
In afwijking van artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 1067/2008 kunnen voor 2011 geen aanvra
gen voor invoercertificaten voor zachte tarwe van een andere
dan van hoge kwaliteit in het kader van de contingenten
09.4123, 09.4124 en 09.4125 meer worden ingediend na vrij
dag 16 december 2011, om 13 uur Brusselse tijd.

2.
In afwijking van artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 2305/2003 kunnen voor 2011 geen aanvra
gen voor invoercertificaten voor gerst in het kader van contin
gent 09.4126 meer worden ingediend na vrijdag 16 december
2011, om 13 uur Brusselse tijd.

3.
In afwijking van artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 969/2006 kunnen voor 2011 geen aanvragen
voor invoercertificaten voor maïs in het kader van contingent
09.4131 meer worden ingediend na vrijdag 16 december 2011,
om 13 uur Brusselse tijd.

Artikel 8
Certificaten voor uitvoer met restitutie in de sectoren
rundvlees, varkensvlees, eieren en slachtpluimvee
In afwijking van artikel 12, lid 1, tweede alinea, van Verorde
ning (EG) nr. 382/2008, artikel 3, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1518/2003, artikel 3, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 596/2004 en artikel 3, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 633/2004 worden de uitvoercertificaten die in de in bijlage
V bij de onderhavige verordening vermelde perioden zijn aange
vraagd, afgegeven op de eveneens in die bijlage vermelde bij
behorende datum.

De in de eerste alinea vastgestelde afwijking geldt slechts voor
zover vóór die data van afgifte geen enkele van de in artikel 12,
leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 382/2008, artikel 3,
leden 4 en 4 bis, van Verordening (EG) nr. 1518/2003,
artikel 3, leden 4 en 4 bis, van Verordening (EG) nr. 596/2004
en artikel 3, leden 4 en 4 bis, van Verordening (EG)
nr. 633/2004 bedoelde bijzondere maatregelen is genomen.
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Artikel 9

Artikel 10

Buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose

Verordening (EG) nr. 1157/2009 wordt ingetrokken met ingang
van 31 december 2010.

In afwijking van artikel 7 quinquies, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 951/2006 worden de uitvoercertificaten voor buiten het
quotum geproduceerde suiker en isoglucose die in de in bijlage
VI bij de onderhavige verordening vermelde perioden zijn aan
gevraagd, afgegeven op de eveneens in die bijlage vermelde
bijbehorende datum.
De in de eerste alinea vastgestelde afwijking geldt slechts voor
zover vóór die data van afgifte geen enkele van de in artikel 9,
leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 951/2006 bedoelde
bijzondere maatregelen is genomen.

Artikel 11
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij vervalt op 31 december 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 3 november 2010.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling
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BIJLAGE I
Afgifte van invoercertificaten voor bataten (zoete aardappelen) in het kader van de contingenten 09.4013 en
09.4014 in bepaalde perioden van het jaar 2011
Datum van indiening van de aanvragen

Datum van afgifte van de certificaten

dinsdag 19 april 2011

vrijdag 29 april 2011

dinsdag 3 mei 2011

woensdag 11 mei 2011

dinsdag 31 mei 2011

donderdag 9 juni 2011

dinsdag 19 juli 2011

woensdag 27 juli 2011

dinsdag 9 augustus 2011

woensdag 17 augustus 2011

dinsdag 25 oktober 2011

donderdag 3 november 2011

BIJLAGE II
Afgifte van invoercertificaten voor maniokzetmeel in het kader van de contingenten 09.4064 en 09.4065 in
bepaalde perioden van het jaar 2011

Datum van indiening van de aanvragen

Datum van afgifte van de certificaten

dinsdag 19 april 2011

vrijdag 29 april 2011

dinsdag 3 mei 2011

woensdag 11 mei 2011

dinsdag 31 mei 2011

donderdag 9 juni 2011

dinsdag 19 juli 2011

woensdag 27 juli 2011

dinsdag 9 augustus 2011

woensdag 17 augustus 2011

dinsdag 25 oktober 2011

donderdag 3 november 2011
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BIJLAGE III
Afgifte van invoercertificaten voor maniok in het kader van de contingenten 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012
en 09.4021 in bepaalde perioden van het jaar 2011
Datum van indiening van de aanvragen

Datum van afgifte van de certificaten

maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 april 2011

vrijdag 29 april 2011

maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 mei 2011

woensdag 11 mei 2011

maandag 30 en dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni 2011

donderdag 9 juni 2011

maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juli 2011

woensdag 27 juli 2011

maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 augustus 2011

woensdag 17 augustus 2011

maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 oktober 2011

donderdag 3 november 2011

BIJLAGE IV

Periode voor de indiening van aanvragen voor invoercertificaten voor olijfolie

Datum van afgifte

maandag 18 of dinsdag 19 april 2011

vrijdag 29 april 2011

maandag 2 of dinsdag 3 mei 2011

woensdag 11 mei 2011

maandag 30 of dinsdag 31 mei 2011

donderdag 9 juni 2011

maandag 18 of dinsdag 19 juli 2011

woensdag 27 juli 2011

maandag 8 of dinsdag 9 augustus 2011

woensdag 17 augustus 2011

maandag 24 of dinsdag 25 oktober 2011

donderdag 3 november 2011
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BIJLAGE V

Periode voor de indiening van aanvragen voor uitvoercertificaten in de
sectoren rundvlees, varkensvlees, eieren en slachtpluimvee

Datum van afgifte

van 18 april tot en met 22 april 2011

28 april 2011

van 2 tot en met 6 mei 2011

12 mei 2011

van 6 tot en met 10 juni 2011

16 juni 2011

van 8 tot en met 12 augustus 2011

18 augustus 2011

van 24 tot en met 28 oktober 2011

4 november 2011

van 19 tot en met 30 december 2011

5 januari 2012

BIJLAGE VI

Periode voor de indiening van aanvragen voor uitvoercertificaten voor buiten het quotum
geproduceerde suiker en isoglucose

Datum van afgifte

van 24 tot en met 28 oktober 2011

8 november 2011

van 19 tot en met 23 december 2011

6 januari 2012
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VERORDENING (EU) Nr. 1001/2010 VAN DE COMMISSIE
van 5 november 2010
tot 138e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama
bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban
DE EUROPESE COMMISSIE,

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op
20 oktober 2010 besloten twee natuurlijke personen
toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en
entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen
moeten worden bevroren, en elf vermeldingen in de lijst
te wijzigen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient der
halve dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.

(4)

Ter wille van de effectiviteit van de maatregelen waarin
zij voorziet, dient de verordening onmiddellijk in wer
king te treden,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei
2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maat
regelen tegen sommige personen en entiteiten die banden heb
ben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban,
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de
Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde
goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het
verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoe
den en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban
van Afghanistan (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en
artikel 7 bis, lid 5 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de
personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de
tegoeden en economische middelen krachtens die ver
ordening worden bevroren.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.

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

Gedaan te Brussel, 5 november 2010.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Karel KOVANDA

Waarnemend directeur-generaal
Buitenlandse betrekkingen

(1) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.
(2) Artikel 7 bis is ingevoegd bij Verordening (EU) nr. 1286/2009
(PB L 346 van 23.12.2009, blz. 42).
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BIJLAGE
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst „Natuurlijke personen”:

(a) „Hakimullah Mehsud (ook bekend als a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Geboortedatum: rond 1979.
Geboorteplaats: Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: a) naar verluidt geboren in Zuid-Waziri
stan, Pakistan; b) houdt zich vermoedelijk op in Pakistan; c) leider van Tehrik-i-Taliban Pakistan, een organisatie
die is gebaseerd in de stamgebieden langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing
bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2010.”

(b) „Wali Ur Rehman. Geboortedatum: rond 1970. Geboorteplaats: Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige
informatie: a) naar verluidt geboren in Zuid-Waziristan, Pakistan; b) houdt zich vermoedelijk op in Pakistan;
c) Emir van Tehrik-i-Taliban voor het agentschap van Zuid-West-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden
van Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2010.”

(2) De vermelding: „Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als a) Ahmad, Abu Bakr; b) Ahmed, Abubakar; c) Ahmed,
Abubakar K.; d) Ahmed, Abubakar Khalfan; e) Ahmed, Abubakary K.; f) Ahmed, Ahmed Khalfan; g) Ali, Ahmed
Khalfan; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; i) Ghailani, Ahmed; j) Ghilani, Ahmad Khalafan; k) Hussein,
Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; l) Khalfan, Ahmed; m) Mohammed, Shariff Omar; n) Haytham al-Kini; o)
Ahmed The Tanzanian; p) Foopie; q) Fupi; r) Ahmed, A; s) Al Tanzani, Ahmad; t) Bakr, Abu; u) Khabar, Abu).
Geboortedatum: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats: Zanzibar, Tanzania. Na
tionaliteit: Tanzaniaans. Overige informatie: opgepakt in juli 2004 en in Amerikaanse gevangenschap sinds juli
2007.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d)
Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani,
Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar
Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian,
p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adres: Verenigde Staten van
Amerika. Geboortedatum: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats: Zanzibar, Tan
zania. Nationaliteit: Tanzania. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.”

(3) De vermelding: „Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (ook bekend als a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz,
Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid
Abdulrahman H. Al Fawaz). Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk.
Geboortedatum: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoort nr.:
456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Overige informatie: verblijft in Londen.” wordt in de lijst
„Natuurlijke personen” vervangen door:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (ook bekend als a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) AlFawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al
Fawaz). Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a)
25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoort nr.: 456682 (afgegeven
op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.”

(4) De vermelding: „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (ook bekend als a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey
Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g)
Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds
Bush, London W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; b) 9 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Verenigd
Koninkrijk. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Overige informatie:
momenteel in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (ook bekend als a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel
Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza AlMasri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londen
W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londen W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboorte
datum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Datum van aanwijzing bedoeld in
artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.”
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(5) De vermelding: „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (ook bekend als a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adres:
Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 6.3.1969. Geboorteplaats: Baja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch.
Paspoort nr.: L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002). Datum van aanwijzing
bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (ook bekend als a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c)
Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar).
Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1963. Geboorteplaats: a)
Al-Sanadil hoeve, Nafzah, gouvernoraat Baja, Tunesië; b) Tunesië; c) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.:
L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002). Overige informatie: moeders naam is
Fatima Balayish. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.”

(6) De vermelding: „Ahmed Hosni Rarrbo (ook bekend als a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Adres: Algerije.
Geboortedatum: 12.9.1974. Geboorteplaats: Bologhine, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) in
januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Op 17 mei 2004 in Italië door het Hof
van Beroep veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf; b) verblijft in Algerije sinds 31 mei 2006.” wordt in de lijst
„Natuurlijke personen” vervangen door:

„Ahmed Hosni Rarrbo (ook bekend als a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adres:
Algerije. Geboortedatum: 12.9.1974. Geboorteplaats: a) Bologhine, Algerije; b) Frankrijk. Nationaliteit: Algerijns.
Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.”

(7) De vermelding: „Maxamed Cabdullaah Ciise (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdul
laahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise). Adres: a) Londen, Verenigd Koninkrijk (november 2008); b) Via Quaranta,
Milaan, Italië (voormalig adres). Geboortedatum: 8.10.1974. Geboorteplaats: Kismaayo, Somalië. Nationaliteit: So
malisch. Nationaal identificatienummer: PX910063D (identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk). Overige
informatie: bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder
b): 12.11.2003.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Maxamed Cabdullaah Ciise (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah
Mayamed Ciise). Adres: Somalië. Geboortedatum: 8.10.1974. Geboorteplaats: Kismaayo, Somalië. Nationaliteit:
Somalisch. Nationaal identificatienummer: PX910063D (identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk). Overige
informatie: bevindt zich sinds april 2009 in Somalië na overbrenging uit het Verenigd Koninkrijk. Datum van
aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”

(8) De vermelding: „Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO), Bakara Market, Dar
Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederland.” wordt in de lijst „Rechts
personen, groepen en entiteiten” vervangen door:

„Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO). Adres: Bakara Market, Dar Salaam
Buildings, Mogadishu, Somalië. Overige informatie: kantoor in Nederland gesloten en opgegeven sinds augustus
2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.”

(9) De vermelding: „Ansar al-Islam (ook bekend als a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d)
Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish
Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Overige informatie:
actief in Noord-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.2.2003.” wordt in de lijst
„Rechtspersonen, groepen en entiteiten” vervangen door:

„Ansar al-Islam (ook bekend als a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters
of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of
God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Overige informatie: gelokaliseerd en
voornamelijk actief in Noord-Irak, doch ook aanwezig in West- en Centraal-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in
artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.2.2003.”

(10) De vermelding: „Meadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN,
Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: registratienummer: 05059698.” wordt in de lijst „Rechtspersonen, groepen
en entiteiten” vervangen door:
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„Meadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Verenigd
Koninkrijk. Overige informatie: a) registratienummer: 05059698; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi.
Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”
(11) De vermelding: „Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk.
Overige informatie: registratienummer: 05258730.” wordt in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” ver
vangen door:
„Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige infor
matie: a) registratienummer: 05258730; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing
bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”
(12) De vermelding: „Sara Properties Limited (ook bekend als Sara Properties). Adres: a) 104 Smithdown Road, Liverpool,
Merseyside L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk. Overige
informatie: a) website: http://www.saraproperties.co.uk, b) registratienummer: 4636613.” wordt in de lijst „Rechts
personen, groepen en entiteiten” vervangen door:
„Sara Properties Limited (ook bekend als Sara Properties). Adres: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside
L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a)
registratienummer: 4636613; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing bedoeld in
artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.”
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VERORDENING (EU) Nr. 1002/2010 VAN DE COMMISSIE
van 5 november 2010
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie
van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr.
2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector
groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:
Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de
resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uru
guayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Com
missie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel
A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 be
doelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bij
lage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 6 november 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 november 2010.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1 )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

AL
MA
MK
TR
ZZ

57,0
77,3
42,0
95,0
67,8

0707 00 05

EG
MK
TR
ZA
ZZ

161,4
59,4
129,6
121,6
118,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

60,3
150,5
105,4

0805 20 10

MA
ZA
ZZ

67,8
154,0
110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

AR
HR
TR
UY
ZA
ZZ

100,3
59,6
64,7
58,7
60,7
68,8

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

70,6
83,8
81,9
73,6
41,2
76,8
71,3

0806 10 10

BR
TR
US
ZA
ZZ

220,7
146,6
239,4
79,2
171,5

0808 10 80

AR
AU
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

75,7
149,8
84,2
68,6
115,6
118,9
86,7
99,9

0808 20 50

CN
US
ZZ

50,6
48,2
49,4

(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 „overige oorsprong”.
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BESLUITEN
BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 3 november 2010
tot vaststelling van criteria en maatregelen voor de financiering van commerciële
demonstratieprojecten ter bevordering van de milieutechnisch veilige afvang en geologische
opslag van CO2, alsook voor demonstratieprojecten ter bevordering van innovatieve
technologieën voor hernieuwbare energie in het kader van de bij Richtlijn 2003/87/EG van het
Europees Parlement en de Raad vastgestelde regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten
binnen de Gemeenschap
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7499)
(2010/670/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

Om te garanderen dat de financiering niet meer bedraagt
dan nodig is voor de invoering en de werking van het
project, moet financiering op grond van dit besluit over
eenkomstig de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
afhankelijk worden gesteld van de goedkeuring door de
Commissie van elk staatssteunelement in de totale finan
ciële bijdrage van overheidswege, gelet op de mogelijke
ongunstige gevolgen voor de mededinging. De lidstaten
moeten de Commissie daarom overeenkomstig
artikel 108, lid 3, van het Verdrag op de hoogte brengen
van alle financiering waarbij sprake is van staatssteun,
zodat de in dit besluit omschreven selectieprocedure in
overeenstemming kan worden gebracht met de beoor
deling van de steunmaatregel.

(5)

De financiële steun uit hoofde van dit besluit maakt geen
deel uit van de algemene begroting van de Europese
Unie. De steun kan dus worden gecombineerd met an
dere financieringsinstrumenten, waaronder de structuuren cohesiefondsen en het Europees energieprogramma
voor herstel (EEPR). De steun kan eveneens worden ge
combineerd met financiering van leningen in het kader
van de door de Unie en de Europese Investeringsbank
(EIB) ingestelde risicodelende financieringsfaciliteit (RiskSharing Financing Facility, RSFF).

(6)

Ter voorkoming van subsidieconcurrentie tussen de lid
staten moet de financiering uit hoofde van dit besluit
worden vastgesteld op 50 % van de subsidiabele kosten,
tenzij de totale financiering uit hoofde van dit besluit
meer bedraagt dan 15 % van de totale hoeveelheid be
schikbare rechten, als bedoeld in Richtlijn 2003/87/EG,
in welk geval de financiering moet worden beperkt tot
15 % van de totale hoeveelheid beschikbare rechten. De
financiering dient daarnaast een aanvulling te vormen op
een aanzienlijke medefinanciering door de exploitant.
Om geen voorkeursbehandeling te geven aan in het ka
der van het EEPR gefinancierde projecten, dient de finan
ciering uit hoofde van dit besluit te worden verminderd
met het in het kader van het EEPR ontvangen steun
bedrag.

(7)

Het opzetten van een EU-demonstratieprogramma met
de beste in aanmerking komende projecten over een
breed scala technologieën en met een evenwichtige

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling
voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Ge
meenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de
Raad (1), en met name artikel 10 bis, lid 8, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Europese Raad van juni 2008 heeft de Commissie
opgeroepen om zo spoedig mogelijk te komen met een
mechanisme ter stimulering van investeringen van de
lidstaten en de particuliere sector, zodat tegen 2015
maximaal 12 demonstratiecentrales voor CO2-afvang en
-opslag (CCS) zijn opgezet en worden geëxploiteerd.

(2)

Bij artikel 10 bis, lid 8, van Richtlijn 2003/87/EG wordt
een mechanisme ingesteld voor de financiering van com
merciële demonstratieprojecten die de milieutechnisch
veilige afvang en geologische opslag van CO2 tot doel
hebben (hierna „CCS-demonstratieprojecten” genoemd)
en van demonstratieprojecten inzake innovatieve techno
logieën voor hernieuwbare energie (hierna „RESdemonstratieprojecten” genoemd). Om de goede werking
van dit mechanisme te garanderen, moeten zowel de
regels en de criteria voor de selectie en de uitvoering
van deze projecten als de basisprincipes voor het te gelde
maken van de emissierechten en het beheer van de in
komsten worden vastgelegd.

(3)

(1 )

Op 7 oktober 2009 heeft de Commissie de mededeling
„Investeren in de ontwikkeling van koolstofarme techno
logieën” (2) aangenomen, waarin wordt gewezen op het
belang van financiering overeenkomstig het onderhavige
besluit voor het uitvoeren van het Europees Strategisch
Energietechnologieplan (SET-plan) met het oog de ver
eiste demonstratieprojecten.

PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.
(2) COM(2009) 519 definitief.
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geografische spreiding over het grondgebied van de lid
staten, hun exclusieve economische zones en hun con
tinentaal plat, kan niet voldoende worden verwezenlijkt
als de projecten op nationaal niveau worden geselecteerd.
De selectie moet daarom plaatsvinden op het niveau van
de Unie. Om voor samenhang met nationale selectie- en
financieringsprocedures te zorgen, dient de verantwoor
delijkheid voor het verzamelen van de financieringsaan
vragen van de projectsponsors en voor de
beoordeling van de projecten op basis van de in dit
besluit vastgelegde subsidiabiliteitscriteria bij de lidstaten
te liggen. Aangezien de lidstaten de uit hoofde van dit
besluit gefinancierde projecten doorgaans zullen medefi
nancieren, dienen zij de mogelijkheid te krijgen om te
beslissen welke projecten zij willen steunen en welke
aanvragen zij voor de selectieprocedure van de Unie wen
sen in te dienen. Indiening van deze aanvragen dient niet
in de plaats te komen van aanmelding van staatssteun
voor gevallen waarin de financiering een staatssteunele
ment bevat. De rol van de lidstaten moet verder worden
versterkt door de betrokken lidstaten opnieuw te raad
plegen om het bedrag en de structuur van de totale
financiële bijdrage van overheidswege al dan niet te be
vestigen en door de ontwerplijst van geselecteerde pro
jecten aan het Comité klimaatverandering voor te leggen,
ook met betrekking tot de kwaliteit van de projecten,
alvorens de toekenningsbesluiten worden genomen.

(8)

(9)

(10)

Gezien de deskundigheid van de EIB inzake het selecteren
en financieren van projecten, heeft de Commissie deze
instelling willen betrekken bij de uitvoering van dit be
sluit. De EIB, die optreedt op verzoek van, namens en
voor rekening van de Commissie, heeft ermee ingestemd
bepaalde taken met betrekking tot de selectie van de
projecten, de tegeldemaking van de emissierechten en
het beheer van de inkomsten op zich te nemen. De
specifieke voorwaarden voor de samenwerking, waar
onder de vergoeding van de EIB, moeten bij een door
de besluitvormingsorganen van de EIB goed te keuren
overeenkomst tussen de Commissie en de EIB worden
vastgesteld. De EIB moet voor de uitvoering van deze
taken worden vergoed met de opbrengsten uit haar be
heer van de inkomsten.

De beschikbare opbrengsten uit de 300 miljoen emissie
rechten moeten worden toegekend via uitnodigingen tot
het indienen van voorstellen in twee rondes, zodat uit
voeringsrijpe projecten al in de eerste ronde financiering
kunnen ontvangen, en eventuele technische of geografi
sche onevenwichtigheden in de tweede ronde kunnen
worden rechtgezet. Met het oog op het optimale gebruik
van de in het kader van dit besluit uitgetrokken middelen
moeten toekenningsbesluiten voor een bepaalde categorie
projecten waarvoor onvoldoende concurrentie is, worden
uitgesteld tot de tweede ronde.

Financiering uit hoofde van dit besluit moet worden
voorbehouden aan projecten waarbij technologieën wor
den aangewend die een innovatie inhouden ten opzichte
van de huidige stand van de technologie in de belang
rijkste deelsectoren. Deze technologieën mogen nog niet
commercieel beschikbaar zijn, maar moeten voldoende
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zijn uitgerijpt voor demonstratie op precommerciële
schaal. De demonstratie moet een redelijke kans van sla
gen hebben, met dien verstande dat technologische ri
sico’s onvermijdelijk zijn, en de voorgestelde demonstra
tieschaal moet van dien aard zijn dat van verdere schaal
vergroting geen noemenswaardige extra problemen moe
ten worden verwacht. De technologieën moeten ook een
hoge reproduceerbaarheid hebben en zodoende goede
vooruitzichten bieden op kosteneffectieve CO2-reductie
in de Unie en daarbuiten. Daarom mogen uitsluitend
projecten uit welbepaalde projectcategorieën die voldoen
aan specifieke in dit besluit vastgestelde voorwaarden
voor financiering in aanmerking komen.

(11)

Met het oog op technologische diversifiëring moeten in
de eerste ronde van de uitnodigingen tot het indienen
van voorstellen acht CCS-demonstratieprojecten worden
gefinancierd (met ten minste een en ten hoogste drie
projecten per projectcategorie, ten minste drie met opslag
in koolwaterstofreservoirs, en ten minste drie met opslag
in zoutwatervoerende lagen), en moet in die ronde een
project per RES-projectsubcategorie worden gefinancierd.
Indien er voldoende middelen beschikbaar zijn, moet het
mogelijk zijn meer projecten te financieren, op voor
waarde dat het evenwicht tussen CCS- en RESdemonstratieprojecten wordt gehandhaafd. Verder moet
het aantal gefinancierde projecten per lidstaat ter wille
van het geografische evenwicht ten minste één en ten
hoogste drie bedragen. Voorstellen voor projecten die
zich over het grondgebied van verschillende lidstaten uit
strekken, mogen vanwege hun grensoverschrijdend ka
rakter niet onder deze beperking vallen.

(12)

In principe dienen de projecten te worden geselecteerd
die op de meest kosteneffectieve manier voldoen aan de
voorwaarden inzake het aantal projecten per categorie.

(13)

Om te waarborgen dat de geselecteerde projecten volgens
de planning kunnen aanvangen en dat de middelen effi
ciënt worden besteed, moeten de toekenningsbesluiten
afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat alle
nodige vergunningen die voldoen aan de door het Unie
recht op dat vlak gestelde eisen door de lidstaten zijn
verleend en dat de sponsors binnen een vastgestelde ter
mijn na de vaststelling van de toekenningsbesluiten hun
definitieve investeringsbeslissingen hebben genomen.

(14)

De lidstaten moeten de inkomsten van de projecten met
behulp van juridisch bindende instrumenten uitkeren.
Overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG moet de uitbeta
ling jaarlijks geschieden, voor CCS-projecten op basis van
de krachtens Richtlijn 2003/87/EG gerapporteerde, be
waakte en geverifieerde, hoeveelheid opgeslagen CO2 en
voor RES-projecten op basis van de hoeveelheid gepro
duceerde energie. Voor zover de lidstaten verzekeren dat
het eventuele teveel aan financiering wordt terugbetaald,
moet het mogelijk zijn de financiering voor een project
geheel of gedeeltelijk voor de aanvang te betalen. Gelet
op het bijzondere belang van kennisdeling in de context
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van een demonstratieprogramma mogen de middelen uit
sluitend worden betaald als aan de eisen inzake kennis
deling is voldaan.
(15)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité klimaatver
andering,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Bij dit besluit worden regels en criteria vastgesteld voor:
1. de selectie van de in Richtlijn 2003/87/EG bedoelde com
merciële demonstratieprojecten die de milieutechnisch veilige
afvang en geologische opslag van CO2 tot doel hebben
(hierna „CCS-demonstratieprojecten” genoemd) en demon
stratieprojecten inzake innovatieve technologieën voor her
nieuwbare energie (hierna „RES-demonstratieprojecten”
genoemd);
2. de tegeldemaking van de in Richtlijn 2003/87/EG bedoelde
emissierechten ter ondersteuning van de CCS- en RESdemonstratieprojecten, en het beheer van de daaruit voortvloeiende inkomsten;
3. de uitbetaling van de inkomsten en de uitvoering van de
CCS- en RES-demonstratieprojecten.
Dit besluit, inclusief de bepalingen met betrekking tot de waar
debepaling van de emissierechten, laat andere op grond van
Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde uitvoeringsbesluiten onverlet.
Artikel 2
Beginselen
1.
De in artikel 10 bis, lid 8, van Richtlijn 2003/87/EG be
doelde nieuwkomersreserve bedraagt 300 miljoen.
2.
De uit hoofde van dit besluit te financieren CCS- en RESdemonstratieprojecten worden geselecteerd door middel van in
twee rondes door de Commissie tot de lidstaten gerichte uitno
digingen tot het indienen van voorstellen, waarbij in de eerste
ronde het equivalent van 200 miljoen emissierechten wordt
toegewezen en in de tweede ronde het equivalent van
100 miljoen emissierechten plus de resterende emissierechten
van de eerste ronde.
3.
Onverminderd artikel 10 bis, lid 8, vierde alinea, vierde
zin, van Richtlijn 2003/87/EG bedraagt de financiering uit
hoofde van dit besluit 50 % van de subsidiabele kosten. Indien
de totale aangevraagde overheidsfinanciering minder dan 50 %
van de subsidiabele kosten bedraagt, wordt het totale verzoek
om overheidsfinanciering ingewilligd overeenkomstig dit besluit.
Wanneer de financiering uit hoofde van dit besluit evenwel
wordt gecombineerd met financiering door het Europees ener
gieprogramma voor herstel (EEPR), komt het van het EEPR
ontvangen steunbedrag in mindering op de financiering uit
hoofde van dit besluit.
Artikel 3
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2.
De subsidiabele kosten van CCS-demonstratieprojecten
zijn de investeringskosten van het project voor de toepassing
van CCS, verminderd met de netto contante waarde volgens de
best mogelijk schatting van de in de eerste tien exploitatiejaren
uit de toepassing van CCS voortvloeiende kosten en baten.
3.
De subsidiabele kosten van RES-demonstratieprojecten
zijn de extra investeringskosten voor het project die zijn ver
bonden aan de toepassing van innovatieve technologieën voor
hernieuwbare energie, verminderd met de netto contante waarde
volgens de best mogelijke schatting van de exploitatiekosten en
-baten in de eerste vijf jaar in vergelijking met die van een
conventionele installatie met dezelfde effectieve energieproduc
tiecapaciteit.
4.
De in de leden 2 en 3 bedoelde investeringskosten betref
fen investeringsuitgaven voor grond, installaties en apparatuur.
De investeringskosten kunnen eveneens betrekking hebben op
technologieoverdracht en knowhowlicenties (hierna „immateriële activa” genoemd), mits aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a) de immateriële activa moeten als activa kunnen worden af
geschreven;
b) de immateriële activa moeten tegen marktvoorwaarden zijn
verworven tegen een zo laag mogelijke prijs;
c) de immateriële activa moeten voor ten minste vijf jaar bij de
begunstigde blijven.
Indien de immateriële activa worden verkocht voor het verstrij
ken van de in de tweede alinea, onder c), bedoelde termijn van
vijf jaar, wordt de opbrengst van de verkoop in mindering
gebracht op de subsidiabele kosten.
5.
De in de leden 2 en 3 bedoelde netto exploitatiekosten en
-baten worden berekend op basis van de best mogelijke schat
ting van de productiegerelateerde exploitatiekosten ten laste van
het project en daarbij wordt rekening gehouden met eventuele
uit steunregelingen voortvloeiende aanvullende voordelen, zelfs
als deze geen staatssteun zijn in de zin van artikel 107, lid 1,
van het Verdrag, met vermeden kosten en met bestaande fiscale
stimuleringsmaatregelen.
Artikel 4
Rol van de EIB
De Europese Investeringsbank (EIB) voert haar taken uit hoofde
van dit besluit uit op verzoek van, namens en voor rekening
van de Commissie. De Commissie is aansprakelijk jegens
derden.
De EIB wordt voor de uitvoering van deze taken betaald met de
opbrengsten uit haar beheer van de inkomsten.
De Commissie en de EIB sluiten een overeenkomst tot vaststel
ling van de specifieke voorwaarden waaronder de EIB haar taken
dient uit te voeren.
Artikel 5
Selectieprocedure

Subsidiabele kosten

1.
De uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden
in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

1.
Voor de toepassing van artikel 2, lid 3, zijn de in de leden
2 tot en met 5 van dit artikel vervatte regels van toepassing.

2.
De lidstaten verzamelen de financieringsaanvragen voor de
op hun grondgebied geplande projecten.
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Indien een project zich echter over het grondgebied van ver
schillende lidstaten uitstrekt (hierna „grensoverschrijdend pro
ject” genoemd) stelt de lidstaat die de financieringsaanvraag
heeft ontvangen de andere betrokken lidstaten hiervan in kennis
en werkt die lidstaat met de andere lidstaten samen om tot een
gezamenlijke beslissing te komen over de indiening van het
project door de lidstaat die de financieringsaanvraag heeft ont
vangen.
3.
De lidstaten beoordelen of een project aan de in artikel 6
bedoelde subsidiabiliteitscriteria voldoet. Indien dit het geval is
en indien de lidstaat het project steunt, dient die lidstaat het
voorstel in bij de EIB en stelt hij de Commissie daarvan in
kennis.
Bij de indiening van de financieringsvoorstellen verstrekt de
lidstaat voor elk project de volgende gegevens:
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a) het project moet onder een van de in bijlage I, deel A, om
schreven categorieën vallen;
b) het project moet voldoen aan de in bijlage I, deel B vervatte
eisen;
c) de in deel A.II van bijlage I genoemde projecten moeten
innovatief zijn. Bestaande, beproefde technologieën komen
niet in aanmerking.
2.
Indien een lidstaat voor geen van de in deel A.II van
bijlage I vermelde subcategorieën voorstellen voor projecten
overeenkomstig artikel 5, lid 3, bij de EIB kan indienen die
aan de desbetreffende drempelwaarden voldoen, mag deze lid
staat voorstellen voor projecten indienen die de desbetreffende
drempelwaarden voor de betrokken subcategorieën niet halen
en zullen deze in afwijking van lid 1 voor financiering in aan
merking worden genomen.

a) de subsidiabele kosten, in euro, als bedoeld in artikel 2, lid 3;
b) de totale aangevraagde overheidsfinanciering in euro, zijnde
de subsidiabele kosten na aftrek van de eventuele bijdrage in
die kosten door de exploitant;
c) de beste schatting van de netto contante waarde van de uit
steunregelingen voortvloeiende aanvullende voordelen, bere
kend overeenkomstig artikel 3, lid 5;

Artikel 7
Financiële en technische zorgvuldigheidseisen
De EIB voert voor elke voorgesteld project een vooronderzoek
uit — waarbij zij uitgaat van de specificaties die zijn vastgesteld
in de in artikel 5, lid 1, bedoelde uitnodigingen tot het indienen
van voorstellen — dat minstens op de volgende aspecten be
trekking heeft:

d) voor de CCS-demonstratieprojecten de totale hoeveelheid
CO2 die naar verwachting in de eerste tien exploitatiejaren
wordt opgeslagen, en voor de RES-demonstratieprojecten de
totale hoeveelheid energie die naar verwachting in de eerste
vijf exploitatiejaren wordt geproduceerd.

1. het technische toepassingsbereik;

De lidstaten brengen de Commissie overeenkomstig artikel 108,
lid 3, van het Verdrag op de hoogte van alle financiering waar
bij sprake is van staatssteun, zodat de selectieprocedure in over
eenstemming kan worden gebracht met de beoordeling van de
steunmaatregel.

4. de uitvoering;

2. de kosten;
3. de financiering;

5. de exploitatie;
6. de milieueffecten;

4.
Op basis van de krachtens lid 3 van dit artikel ingediende
voorstellen beoordeelt de EIB overeenkomstig artikel 7 de finan
ciële en technische levensvatbaarheid (financiële en technische
zorgvuldigheidseisen) van het project.

7. de procedures voor het plaatsen van opdrachten.

Indien de beoordeling positief uitvalt, doet de EIB de Commissie
overeenkomstig artikel 8 aanbevelingen met betrekking tot toe
kenningsbesluiten.

1.
Van de onder bijlage I, deel A.I, vallende projecten worden
er acht gefinancierd en per in bijlage I, deel A.II, vermelde
subcategorie wordt één project gefinancierd.

5.
Nadat de Commissie de lidstaten opnieuw heeft geraad
pleegd om de waarde en de structuur van de financiële bijdrage
van overheidswege al dan niet te bevestigen en na een over
eenkomstig artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van de Raad (1)
uitgebracht advies van het Comité klimaatverandering telt zij,
op basis van de in lid 4 bedoelde aanbevelingen, tot de betrok
ken lidstaten gerichte toekenningsbesluiten vast met daarin het
toegekende steunbedrag in euro per project.

Indien er voldoende middelen zijn en het evenwicht tussen
CCS- en RES-demonstratieprojecten wordt bewaard, mogen er
echter meer projecten worden gefinancierd.

Artikel 6
Subsidiabiliteitscriteria
1.
Een project komt voor de toekenning van financiering in
aanmerking als aan de volgende criteria is voldaan:
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Artikel 8
Selectie van de projecten

Wanneer in een bepaalde subcategorie niet meer dan twee voor
stellen zijn ingediend, beoordeelt de Commissie de mogelijke
effecten van het beperkte aantal voorstellen op de concurrentie
voor de selectie uit hoofde van dit besluit, en kan zij zo nodig
beslissen om toekenningsbesluiten voor de desbetreffende sub
categorie uit te stellen tot de tweede ronde van de uitnodigingen
tot het indienen van voorstellen.
2.
De projecten worden gerangschikt naargelang van de kos
ten per prestatie-eenheid. CCS-demonstratieprojecten worden als
één groep gerangschikt. RES-demonstratieprojecten worden ge
rangschikt per in bijlage I, deel A.II, vermelde subcategorie.
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Voor de toepassing van de eerste alinea worden de kosten per
prestatie-eenheid berekend door de som van de in artikel 5,
lid 3, onder b) en c), omschreven bedragen te delen, bij CCSdemonstratieprojecten, door de totale hoeveelheid CO2 die naar
verwachting in de eerste tien exploitatiejaren wordt opgeslagen,
en bij de RES-demonstratieprojecten, door de totale hoeveelheid
energie die naar verwachting in de eerste vijf exploitatiejaren
wordt geproduceerd.
Indien de betrokken lidstaten overeenkomstig artikel 5, lid 5,
bevestigen dat de bijdrage van overheidswege voldoende is,
worden bij de CCS-demonstratieprojecten de hoogst gerang
schikte projecten in volgorde van rangschikking geselecteerd,
mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) het aantal geselecteerde projecten per projectcategorie be
draagt ten minste een en ten hoogste drie;
b) er zijn ten minste drie projecten met opslag in koolwater
stofreservoirs geselecteerd;
c) er zijn ten minste drie projecten met opslag in zoutwater
voerende lagen geselecteerd.
Indien niet aan deze criteria wordt voldaan, wordt het desbetref
fende project niet geselecteerd en wordt het volgende project in
de rangschikking voor selectie in aanmerking genomen. Deze
procedure wordt herhaald totdat acht projecten zijn geselecteerd.
Indien de betrokken lidstaten overeenkomstig artikel 5, lid 5,
bevestigen dat de bijdrage van overheidswege voldoende is,
wordt bij de RES-demonstratieprojecten in elke subcategorie
het hoogst gerangschikte project geselecteerd. Indien er in beide
rondes van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen
geen in aanmerking komende en financieel en technisch levens
vatbare projecten zijn in één of meer subcategorieën, wordt een
evenredig aantal projecten gefinancierd in andere subcategorieën
van diezelfde projectcategorie. Nadere bepalingen worden over
eenkomstig artikel 5, lid 1, gegeven in de uitnodiging tot het
indienen van voorstellen.
De geselecteerde CCS-demonstratieprojecten vormen samen „de
CCS-groep” en de geselecteerde RES-demonstratieprojecten vor
men samen „de RES-groep”.
3.
In afwijking van lid 1 wordt, indien de totale aanvraag
voor financiering uit hoofde van dit besluit hoger ligt dan de
beschikbare middelen, het aantal geselecteerde projecten zoda
nig verlaagd dat de financieringsaanvraag in elk van de in lid 2,
derde en vijfde alinea, bedoelde groepen op evenredige wijze
wordt verminderd.
Voor elk van de groepen wordt eerst het project met de hoogste
kosten per prestatie-eenheid uit de selectie verwijderd en daarna
het project met de hoogste kosten per prestatie-eenheid in een
andere categorie. Deze procedure wordt herhaald totdat de aan
gevraagde financiering wordt gedekt door de beschikbare mid
delen.
4.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van overeenkomstig
artikel 5, lid 3, bij de EIB ingediende en door de EIB overeen
komstig artikel 5, lid 4, aan de Commissie voor toekennings
besluiten aanbevolen voorstellen, bedraagt het aantal gefinan
cierde projecten per lidstaat ten minste één en ten hoogste drie.
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De eerste alinea is evenwel niet van toepassing op grensover
schrijdende projecten.
Artikel 9
Toekenningsbesluiten
De toekenningsbesluiten worden afhankelijk gesteld van de
voorwaarde dat binnen 24 maanden na vaststelling van de
toekenningsbesluiten alle nodige nationale vergunningen con
form de desbetreffende bepalingen van het recht van de Unie
zijn verleend, elke vorm van staatssteun met betrekking tot een
project door de Commissie is goedgekeurd en door de sponsors
definitieve investeringsbeslissingen zijn genomen.
Bij CCS-demonstratieprojecten met opslag in zoutwatervoerende
lagen worden de toekenningsbesluiten afhankelijk gesteld van de
voorwaarde dat binnen 36 maanden na vaststelling van de
toekenningsbesluiten alle nodige nationale vergunningen con
form de desbetreffende bepalingen van het recht van de Unie
zijn verleend, elke vorm van staatssteun met betrekking tot een
project door de Commissie is goedgekeurd en door de sponsors
definitieve investeringsbeslissingen zijn genomen.
De toekenningsbesluiten hebben geen rechtskracht indien niet
aan de in de eerste en de tweede alinea bedoelde voorwaarden is
voldaan.
Artikel 10
Tegeldemaking van de emissierechten en beheer van de
inkomsten
1.
Voor de tegeldemaking van de emissierechten en het be
heer van de inkomsten handelt de Commissie namens de lid
staten.
2.
De lidstaten en de Commissie dragen er zorg voor dat de
in artikel 2, lid 1, bedoelde 300 miljoen emissierechten aan de
EIB worden overgedragen voor de tegeldemaking en voor het
beheer van de inkomsten.
3.
De EIB verhandelt de emissierechten voor de eerste ronde
van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voordat
de toekenningsbesluiten voor elke ronde van de in artikel 5,
lid 1, bedoelde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen
door de Commissie worden vastgesteld.
De EIB beheert de inkomsten en maakt deze ten behoeve van de
betaling overeenkomstig artikel 11 over aan de lidstaten.
Artikel 11
Uitbetaling van inkomsten en gebruik van niet-uitbetaalde
inkomsten
1.
De lidstaten betalen de inkomsten aan de projectsponsors
uit op basis van juridisch bindende instrumenten waarin ten
minste het volgende is bepaald:
a) het project en de toegekende financiering in euro;
b) de aanvangsdatum van het project;
c) de eisen inzake kennisdeling overeenkomstig artikel 12;
d) de eisen inzake de betaling van de inkomsten overeenkom
stig de leden 2 tot en met 6 van dit artikel;
e) de eisen inzake rapportage overeenkomstig artikel 13;
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f) de gegevens over de in artikel 9 bedoelde voorwaarden voor
de geldigheid van het besluit.
Voor de eerste ronde van de in artikel 5, lid 1, bedoelde uit
nodigingen tot het indienen van voorstellen, valt de in dit lid,
eerste alinea, onder b), bedoelde aanvangsdatum uiterlijk op
31 december 2015, behalve indien het desbetreffende toeken
ningsbesluit na 31 december 2011 wordt vastgesteld, in welk
geval de aanvangsdatum niet later dan vier jaar na de datum van
het toekenningsbesluit valt.
2.
De uitbetaling vindt jaarlijks plaats. Voor CCS-demonstra
tieprojecten bedraagt de uitbetaling de in het desbetreffende jaar
overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van Richtlijn
2003/87/EG bewaakte, gerapporteerde en geverifieerde hoeveel
heid opgeslagen CO2 vermenigvuldigd met het financieringsper
centage, en voor RES-demonstratieprojecten de hoeveelheid ge
produceerde energie vermenigvuldigd met het financieringsper
centage.
Voor de berekening van het financieringspercentage wordt de
toegekende financiering gedeeld door 75 % van de totale hoe
veelheid CO2 die naar verwachting in de eerste tien exploitatie
jaren wordt opgeslagen in het geval van CCSdemonstratieprojecten, of door 75 % van de totale hoeveelheid
energie die naar verwachting in de eerste vijf exploitatiejaren
wordt geproduceerd in het geval van RES-demonstratieprojec
ten.
3.
Uitbetaling voor een bepaald jaar geschiedt slechts indien
ten aanzien van dat jaar aan de eisen inzake kennisdeling is
voldaan.
4.
De uitbetaling is beperkt tot een termijn van tien jaar
vanaf de in lid 1, onder b), bedoelde datum voor CCSdemonstratieprojecten en tot een termijn van vijf jaar vanaf
die datum voor RES-demonstratieprojecten. De uitbetalingen
overschrijden in geen geval de in lid 1, onder a), bedoelde
toegekende financiering.
5.
Voor zover de betrokken lidstaat verzekert dat elke finan
ciering die meer bedraagt dan de krachtens de leden 2, 3 en 4
bepaalde financiering, aan de EIB wordt terugbetaald, mag de
financiering van een project overeenkomstig de in het toeken
ningsbesluit vervatte specificaties geheel of gedeeltelijk vóór de
aanvangsdatum van het project worden uitbetaald.
6.
Onverminderd artikel 4, tweede alinea, worden inkomsten
die niet aan projecten zijn uitbetaald en opbrengsten uit het
beheer van de inkomsten tot 31 december 2015 aangewend
voor de medefinanciering uit hoofde van dit besluit van andere
demonstratieprojecten.
De lidstaten betalen niet-uitbetaalde inkomsten terug aan de EIB.
Na 31 december 2015 komen eventuele resterende middelen
toe aan de lidstaten. Aan het einde van de uitbetaling worden
deze middelen overeenkomstig de in artikel 10 bis, lid 7, van
Richtlijn 2003/87/EG vervatte beginselen doorgegeven aan de
lidstaten.
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Artikel 12
Kennisdeling
De lidstaten zorgen ervoor dat alle projectexploitanten, consor
tiumleden, leveranciers en toeleveranciers die met betrekking tot
de ontwikkeling van hun product of dienst duidelijk een aan
merkelijk voordeel genieten uit de verleende financiering van
overheidswege, de kennis betreffende de in bijlage II vermelde
elementen overeenkomstig de aanvullende specificaties van de
in artikel 5, lid 1, bedoelde uitnodigingen tot het indienen van
voorstellen delen met andere projectexploitanten, overheids
instanties, onderzoeksinstellingen, niet-gouvernementele organi
saties en het publiek.
De kennis wordt op jaarbasis gedeeld en omvat alle informatie
die in een bepaald jaar is voortgebracht en verwerkt.
Artikel 13
Rapportage door de lidstaten
Gedurende de in artikel 11, lid 4, bedoelde termijnen dienen de
lidstaten uiterlijk op 31 december jaarlijks bij de Commissie
verslagen in over de uitvoering van de projecten.
Deze verslagen bevatten voor elk project ten minste de volgende
gegevens:
1. de hoeveelheid CO2 die is opgeslagen of de hoeveelheid
schone energie die is geproduceerd;
2. de uitbetaalde middelen;
3. eventuele noemenswaardige problemen met de uitvoering
van het project.
Artikel 14
Verslag van de Commissie
Na afloop van de eerste ronde van de uitnodigingen tot het
indienen van voorstellen brengt de Commissie bij het Comité
klimaatverandering verslag uit over de uitvoering van die ronde
van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en geeft
zij aan of een wijziging, van dit besluit nodig is om het geo
grafische en technische evenwicht in de tweede ronde van de
uitnodigingen tot het indienen van voorstellen te waarborgen.
Artikel 15
Adressaten
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 november 2010.
Voor de Commissie
Connie HEDEGAARD

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
SUBSIDIABILITEITSCRITERIA
A. PROJECTCATEGORIEËN
I. Categorieën CCS-demonstratieprojecten (met minimale capaciteitsdrempelwaarden (1))
— elektriciteitsopwekking: voorverbranding 250 MW;
— elektriciteitsopwekking: naverbranding 250 MW;
— elektriciteitsopwekking: oxyfuel 250 MW;
— industriële toepassingen: a) het gebruik van CCS in raffinaderijen voor de opslag van 500 kt CO2 per jaar
voortkomend uit één of meer bronnen in de raffinaderij; b) het gebruik van CCS in cementovens voor de opslag
van 500 kt CO2 per jaar; c) het gebruik van CCS bij primaire productieroutes in de ijzer- en staalproductie voor de
opslag van 500 kt CO2 per jaar; of d) het gebruik van CCS bij primaire productieroutes bij de productie van
aluminium voor de opslag van 500 kt CO2 per jaar.
II. Categorieën innovatieve RES-demonstratieprojecten (met minimale capaciteitsdrempelwaarden)
— Projectsubcategorieën voor bio-energie. De omzetting van:
— lignocellulose via pyrolyse in intermediaire vaste, vloeibare of slurryvormige bio-energiedragers, waarbij het
eindproduct een capaciteit van 40 kt per jaar (kt/j) heeft;
— lignocellulose via roosten in intermediaire vaste, vloeibare of slurryvormige bio-energiedragers, waarbij het
eindproduct een capaciteit van 40 kt/j heeft;
— lignocellulose via vergassing in synthetisch aardgas (SNG) of synthesegas en/of elektriciteit, waarbij het eind
product een capaciteit van 40 miljoen normale kubieke meter per jaar (M Nm3/j) heeft of per jaar 100 GWh
elektriciteit wordt geproduceerd;
— lignocellulose via onder meer autotherme vergassing in biobrandstoffen of vloeibare biomassa en/of in elek
triciteit, waarbij het eindproduct een capaciteit heeft van 15 miljoen liter per jaar (M l/j) of per jaar 100 GWh
elektriciteit wordt geproduceerd. De productie van synthetisch aardgas valt niet onder deze subcategorie;
— grondstoffen uit lignocellulose, zoals zwart afvalloog en/of producten afkomstig van pyrolyse of roosten, via
stofwolkvergassing in gelijk welke biobrandstof, waarbij het eindproduct een capaciteit heeft van 40 M l/j;
— lignocellulose in elektriciteit met een capaciteit van 40 MWe of meer met een op de calorische onderwaarde
(vochtgehalte van 50 %) gebaseerde omzettingsefficiëntie van 48 %;
— lignocellulose via chemische en biologische processen in ethanol en hogere alcoholen, waarbij het eindproduct
een capaciteit van 40 M l/j heeft;
— lignocellulose en/of huishoudelijk afval via chemische en biologische processen in biogas, biobrandstoffen of
vloeibare biomassa, waarbij het eindproduct een capaciteit van 6 M Nm3/j (miljoen normale kubieke meter
methaan per jaar) of 10 M l/j heeft;
— algen en/of micro-organismen via biologische en/of chemische processen in biobrandstoffen of vloeibare
biomassa, waarbij het eindproduct een capaciteit van 40 M l/j heeft.
Opmerking: er moet aan de in Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgenomen
duurzaamheidscriteria ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen worden voldaan
bij biobrandstoffen en vloeibare biomassa in de zin van die richtlijn.
— Projectsubcategorieën voor geconcentreerde zonne-energie:
— parabolische trogcollectoren of Fresnelsystemen met gebruikmaking van gesmolten zouten of andere milieu
vriendelijke warmteoverdrachtsvloeistoffen met een nominale capaciteit van 30 MW;
— parabolische trogcollectoren of Fresnelsystemen op basis van rechtstreekse stoomopwekking met een nominale
capaciteit van 30 MW. De temperatuur van de rechtstreeks met zonne-energie opgewekte stoom moet meer
dan 500 °C bedragen;
(1) CCS-capaciteitsdrempelwaarden worden uitgedrukt als bruto elektrische output voor afvang.
(2) PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16.
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— zonnetorensystemen op basis van een oververhitte-stoomcyclus (met meerdere torens of een combinatie van
lineaire collectoren en een toren) met een nominale capaciteit van 50 MW;
— zonnetorensystemen op basis van hogedruklucht met een temperatuur van meer dan 750 °C en hybride
zon/gasturbines met een nominale capaciteit van meer dan 30 MW;
— grootschalige schotelcentrales met stirlingmotoren met een omzettingsrendement van zonnewarmte in elek
triciteit van meer dan 20 % en een nominaal vermogen van ten minste 25 MW.
Opmerking: de demonstratie-installaties kunnen oplossingen op het vlak van droge koeling, hybridisatie en (geavan
ceerde) warmteopslag bevatten.
— Projectsubcategorieën voor fotovoltaïsche energie:
— grootschalige PV-centrales met concentratoren met een nominale capaciteit van 20 MW;
— grootschalige PV-centrales op basis van multijunctie-Si-dunnefilmzonnecellen met een nominale capaciteit van
40 MW;
— grootschalige PV-centrales op basis van koper-indium-gallium-(di) selenide (CIGS) met een nominale capaciteit
van 40 MW;
— Projectsubcategorieën voor geothermische energie:
— verbeterde geothermische systemen in trekspanningsvelden, met een nominale capaciteit van 5 MWe;
— verbeterde geothermische systemen in drukspanningsvelden, met een nominale capaciteit van 5 MWe;
— verbeterde geothermische systemen in gebieden met diepe compacte sedimentgesteenten en graniet en andere
kristallijne structuren, met een nominale capaciteit van 5 MWe;
— verbeterde geothermische systemen in diepe kalksteen, met een nominale capaciteit van 5 MWe.
Opmerking: toepassingen op basis van warmtekrachtkoppeling (WKK) met dezelfde elektriciteitsdrempelwaarden
komen evenzeer in aanmerking.
— Projectsubcategorieën voor windenergie:
— offshore windmolenparken (6 MW minimumcapaciteit per turbine) met een nominale capaciteit van 40 MW;
— offshore windmolenparken (8 MW minimumcapaciteit per turbine) met een nominale capaciteit van 40 MW;
— offshore windmolenparken (10 MW minimumcapaciteit per turbine) met een nominale capaciteit van 40 MW;
— drijvende offshore windsystemen met een nominale capaciteit van 2 MW;
— onshore windturbines voor complexe terreinen (zoals bos- of bergachtige gebieden): met een nominale capa
citeit van het windmolenpark van 25 MW;
— onshore windturbines geoptimaliseerd voor koude klimaten (die functioneren bij temperaturen van lager dan
– 30 °C en zware ijsvorming) met een nominale capaciteit van het windmolenpark van 25 MW.
— Projectsubcategorieën voor zee-energie:
— golfslagenergie-installaties met een nominale capaciteit van 5 MW;
— zee- en getijdestromingsinstallaties met een nominale capaciteit van 5 MW;
— omzetting van thermische energie uit zee (Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC) met een nominale
capaciteit van 10 MW.
— Waterkrachtenergie — projectsubcategorieën:
— energieproductie met generatoren met hogetemperatuursupergeleiding: 20 MW.
— Gedecentraliseerd beheer van hernieuwbare energiebronnen (intelligente netten) — projectsubcategorieën:
— beheer en optimalisering van hernieuwbare energie voor kleine en middelgrote plaatselijke producenten in
landelijke gebieden met overwegend zonnestroomopwekking: 20 MW op een net met laagspanning (LS)
+ 50 MW op een net met middenspanning (MS);
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— beheer en optimalisering van hernieuwbare energie voor kleine en middelgrote plaatselijke producenten in
landelijke gebieden met overwegend windstroomopwekking: 20 MW op een LS-net + 50 MW op een MS-net;
— beheer en optimalisering van hernieuwbare energie voor kleine en middelgrote plaatselijke producenten in
stedelijke gebieden: 20 MW op een LS-net + 50 MW op een MS-net;
Opmerking: het gebruik van actieve belastingen (elektrische verwarmers/warmtepompen) is niet uitgesloten.
B. PROJECTVEREISTEN
I. Gemeenschappelijke vereisten
— de in deel A opgenomen drempelwaarden voor de capaciteit worden gehaald;
— ten aanzien van de eerste ronde van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen tonen de projecten aan dat
er een redelijke verwachting bestaat dat zij uiterlijk op 31 december 2015 aanvangen op grond van het feit dat het
respectieve toekenningsbesluit uiterlijk 31 december 2011 is of wordt vastgesteld;
— alle vereiste nationale vergunningen voor het project zijn voorhanden en zijn in overeenstemming met de des
betreffende voorschriften van de wetgeving van de Unie of met de lopende vergunningsprocedures ter zake en zijn
voldoende vergevorderd om te waarborgen dat de commerciële exploitatie voor de eerste ronde uiterlijk
31 december 2015 aanvangt op grond van het feit dat het respectieve toekenningsbesluit uiterlijk 31 december
2011 is of wordt vastgesteld;
— de exploitant van het project gaat een bindende verplichting tot kennisdeling aan overeenkomstig de eisen die zijn
opgenomen in artikel 12;
— de projecten vinden plaats op het grondgebied van de lidstaten, in hun exclusieve economische zones en op hun
continentaal plat.
II. CCS-demonstratieprojecten
— in elk project wordt de volledige keten doorlopen (afvang, vervoer, opslag);
— in elk project wordt warmte-integratie toegepast in het afvangstadium van het proces;
— het afvangpercentage bedraagt ten minste 85 % van de CO2 van de rookgassen waarop afvang wordt toegepast;
— elk project omvat een onderdeel voor onafhankelijk onderzoek van de veiligheid van de opslaglocaties en de
verbetering van de bewakingstechnologieën, met name op het vlak van de migratie van zout grondwater, de
mogelijke routes en de effecten ervan.
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BIJLAGE II
EISEN INZAKE KENNISDELING
A. Technische uitvoering en technische prestaties
— betrouwbaarheid
— de hoeveelheid afgevangen CO2
— prestaties op verschillende niveaus, waaronder verschillen tussen de verwachte en de feitelijke prestaties
— stijging in de vraag naar brandstof; vraag naar elektriciteit, warmte en koeling
— de belangrijkste inputs en outputs en het ontwerp
— geconstateerde uitdagingen voor de toekomst op het vlak van onderzoek en ontwikkeling
B. Kostenniveau
— investerings- en exploitatiekosten
— totale kosten en kosten per prestatie-eenheid (het aantal ton opgeslagen CO2, het aantal geproduceerde schone
MWh)
C. Projectbeheer
— wetgeving/vergunningen
— relatiebeheer, waaronder contacten met overheden
— planning
— projectorganisatie
D. Milieueffecten
— doeltreffendheid: vermindering van de CO2-uitstoot per eenheid energie
— andere milieueffecten bij ongestoorde werking
E. Gezondheid en veiligheid
— incidenten en bijna-ongevallen (storingen)
— strategieën ter voorkoming en ter oplossing van veiligheidsproblemen
— gezondheidskwesties bij normale exploitatie
F. Prestaties van de CCS-opslaglocaties
— modellen en simulaties (ontwikkeling van de CO2-pluim en het drukkingspunt)
— de uitkomst van en de aanpassingen op basis van de toetsing van de huidige waarnemingen aan voorbije
waarnemingen („history matching”) (te verrichten beoordeling: normaal binnen een bepaald afwijkingspercentage
of een significante onregelmatigheid waarbij moet worden ingegrepen)
— het gedrag van door CO2-injectie verplaatst zout grondwater
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 5 november 2010
waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van de voorlopige
toelatingen voor de nieuwe werkzame stof spirotetramat te verlengen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7437)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/671/EU)
leden 2 en 4, van Richtlijn 91/414/EEG beoordeeld voor
de door de aanvrager voorgestelde toepassingen. De rap
porterende lidstaat heeft het ontwerpbeoordelingsverslag
op 29 april 2008 bij de Commissie ingediend.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
(4)

Nadat de rapporterende lidstaat het ontwerp van het
beoordelingsverslag had ingediend, bleek het nodig de
aanvrager om aanvullende informatie te vragen en moest
de rapporterende lidstaat deze informatie bestuderen en
beoordelen. Daardoor is het onderzoek van het dossier
nog aan de gang en kan de evaluatie niet binnen de bij
Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde termijn worden afge
rond.

(5)

Aangezien de beoordeling tot nu toe geen aanleiding tot
onmiddellijke bezorgdheid heeft gegeven, moet aan de
lidstaten toestemming worden gegeven om de voorlopige
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen met de
desbetreffende werkzame stof overeenkomstig artikel 8
van Richtlijn 91/414/EEG voor een periode van 24
maanden te verlengen, zodat het onderzoek van het dos
sier kan worden voortgezet. Verwacht wordt dat voor
spirotetramat 24 maanden zullen volstaan om de beoor
deling en de besluitvorming met betrekking tot de even
tuele opneming in bijlage I bij die richtlijn af te ronden.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

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

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG heeft Oostenrijk in oktober 2006 van Bayer
CropScience AG een aanvraag ontvangen voor de opne
ming van de werkzame stof spirotetramat in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG. Bij Beschikking 2007/560/EG van
de Commissie (2) is bevestigd dat het dossier volledig is
en geacht wordt in beginsel te voldoen aan de voorschrif
ten inzake gegevens en informatie van de bijlagen II en
III bij die richtlijn.

(2)

De bevestiging van de volledigheid van het dossier was
nodig om het grondig te kunnen onderzoeken en de
lidstaten de mogelijkheid te geven gewasbeschermings
middelen met de desbetreffende werkzame stof voorlopig
toe te laten voor een periode van hoogstens drie jaar,
met inachtneming van de voorwaarden van artikel 8, lid
1, van Richtlijn 91/414/EEG en met name de voorwaarde
dat de werkzame stof en de gewasbeschermingsmiddelen
grondig worden beoordeeld in het licht van de voor
schriften van die richtlijn.

(3)

(1 )

De uitwerking van deze werkzame stof op de menselijke
gezondheid en het milieu is overeenkomstig artikel 6,

PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 213 van 15.8.2007, blz. 29.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De lidstaten mogen de geldigheidsduur van de voorlopige toe
latingen voor gewasbeschermingsmiddelen die spirotetramat be
vatten, verlengen tot uiterlijk 31 december 2012.
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Artikel 2
Dit besluit vervalt op 31 december 2012.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 november 2010.
Voor de Commissie
John DALLI

Lid van de Commissie
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 5 november 2010
houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het
oog op de eventuele opneming van penflufen en fluxapyroxad in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG
van de Raad, volledig zijn
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7439)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/672/EU)
schermingsmiddel dat de desbetreffende werkzame stof
fen bevat, aan de voorschriften in bijlage III bij Richtlijn
91/414/EEG.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermings
middelen (1), en met name artikel 6, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 91/414/EEG voorziet in de opstelling van een
EU-lijst van werkzame stoffen die mogen worden ge
bruikt in gewasbeschermingsmiddelen.

(2)

Op 9 december 2009 heeft Bayer CropScience AG bij de
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een dossier in
gediend met een aanvraag om de werkzame stof penflu
fen op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(3)

(4)

(5)

Op 11 december 2009 heeft BASF SE bij de autoriteiten
van het Verenigd Koninkrijk een dossier ingediend met
een aanvraag om de werkzame stof fluxapyroxad op te
nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.
De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben de
Commissie meegedeeld dat de dossiers betreffende deze
werkzame stoffen na een eerste onderzoek blijken te
voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en infor
matie van bijlage II bij Richtlijn 91/414/EEG. De inge
diende dossiers blijken ook aan de voorschriften inzake
gegevens en informatie van bijlage III bij Richtlijn
91/414/EEG te voldoen met betrekking tot één gewasbe
schermingsmiddel dat deze werkzame stoffen bevat.
Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG hebben de aanvragers de dossiers aan de
Commissie en de andere lidstaten toegezonden en zijn
de dossiers aan het Permanent Comité voor de voedsel
keten en de diergezondheid voorgelegd.
Met dit besluit moet op het niveau van de Europese Unie
officieel worden bevestigd dat de dossiers in beginsel
voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en infor
matie van bijlage II en, voor ten minste één gewasbe

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De dossiers betreffende de in de bijlage bij dit besluit genoemde
werkzame stoffen, die aan de Commissie en de lidstaten zijn
voorgelegd met het oog op opneming van deze stoffen in bij
lage I bij Richtlijn 91/414/EEG, voldoen in beginsel aan de
voorschriften inzake gegevens en informatie van bijlage II bij
die richtlijn.
De dossiers voldoen ook aan de voorschriften inzake gegevens
en informatie van bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG met be
trekking tot één gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame
stof bevat, rekening houdend met het voorgestelde gebruik.
Artikel 2
De als rapporteur aangewezen lidstaat bestudeert de in artikel 1
genoemde dossiers grondig en deelt de conclusies van zijn on
derzoek, vergezeld van eventuele aanbevelingen over het al dan
niet opnemen van de in artikel 1 genoemde werkzame stoffen
in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG en van eventuele aan die
opneming te verbinden voorwaarden, zo spoedig mogelijk en
uiterlijk 31 december 2011 aan de Commissie mee.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 november 2010.
Voor de Commissie
John DALLI

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
ONDER DIT BESLUIT VALLENDE WERKZAME STOFFEN

Naam, CIPAC-identificatienummer

Aanvrager

Datum van de aanvraag

Als rapporteur aangewezen
lidstaat

Penflufen
CIPAC-nr.: 826

Bayer CropScience AG

9 december 2009

VK

Fluxapyroxad
CIPAC-nr.: nog niet toegekend

BASF SE

11 december 2009

VK
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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 2 november 2010
tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB
(ECB/2010/19)
(2010/673/EU)
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid artikel 127, lid 2,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 11.6 en
de artikelen 17, 22 en 23,
Gezien Richtsnoer ECB/2007/2 van 26 april 2007 betreffende
een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” brutovereve
ningssysteem („TARGET2”) (1),
Gezien Besluit ECB/2007/7 van 24 juli 2007 betreffende de
voorwaarden van TARGET2-ECB (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 15 september 2010 heeft de Raad van bestuur van de
ECB Richtsnoer ECB/2010/2012 tot wijziging van Richt
snoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd transEuropees „real-time” brutovereveningssysteem (TAR
GET2) (3) vastgesteld om onder meer a) rekening te hou
den met de updates voor TARGET2 versie 4.0, met name
opdat deelnemers middels toegang via internet tot één of
meerdere pm-rekeningen toegang verkrijgen; en b) om
een aantal technische wijzigingen te verwerken die volg
den op de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie en om een aantal
punten te verduidelijken.

(1) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 1.
(2) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71.
(3) PB L 261 van 5.10.2010, blz. 6.

(2)

Dienovereenkomstige
wijzigingen
van
Besluit
ECB/2007/7 zijn vereist, teneinde bepaalde elementen
van Richtsnoer ECB/2010/2012 in de voorwaarden van
TARGET2-ECB te implementeren,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van de voorwaarden van TARGET 2-ECB
De bijlage bij Besluit ECB/2007/7 die de voorwaarden van TAR
GET2-ECB omvat wordt overeenkomstig de bijlage bij dit besluit
gewijzigd.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 2 november 2010.

De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BIJLAGE
De voorwaarden van TARGET2-ECB worden als volgt gewijzigd:
1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) de volgende definities worden vervangen:
„— „addressable BIC holder” means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not
recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a
branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from
a TARGET2 component system via the direct participant,”
„— „credit institution means either”: (a) a credit institution within the meaning of §1 (1) of the KWG that is
subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article
123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard
comparable to supervision by a competent authority,”
„— „public sector body” means an entity within „the public sector”, the latter term as defined in Article 3 of
Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 december 1993 specifying definitions for the application of the
prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (*),

___________
(*) OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.”;

b) „— „Bank Identifier Code (BIC)” means a code as defined by ISO Standard No 9362,” wordt als volgt vervan
gen: „— „Business Identifier Code (BIC)” means a code as defined by ISO Standard No 9362,”;
c) in de definitie „technical malfunction of TARGET2”, wordt de punt vervangen door een komma;
d) de volgende definitie wordt toegevoegd:
„— „User Detailed Functional Specifications (UDFS)” means the most up-to-date version of the UDFS, which is the
technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.”.
2) Artikel 28, lid 2 wordt als volgt vervangen:
a) onder d) worden de woorden „and/or” geschrapt en aan e) toegevoegd;
b) het volgende punt f) wordt toegevoegd:
„(f) the ECB suspends or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex
III to Guideline ECB/2007/2.”.
3) In artikel 32, lid 2, wordt de term „Community” vervangen door de term „Union”.
4) Artikel 33, lid 1, wordt als volgt vervangen:
„1.
Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to
legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive
nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing
appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also
acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual
relationship with the network service provider.”.
5) In artikel 34, lid 1, wordt de term „SWIFT” vervangen door de term „BIC”.
6) Artikel 38, lid 2, wordt als volgt vervangen:
„2.
Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a
matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of
Frankfurt am Main.”.
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7) In appendix I worden de laatste drie rijen van de tabel in paragraaf 2, lid 1, als volgt vervangen:
„MT 900

Optional

Confirmation of Debit/Credit line change

MT 910

Optional

Confirmation of Credit/Credit line change

MT 940/950

Optional

(Customer) Statement Message”.

8) In appendix V, wordt de laatste rij van de tabel in paragraaf 3 als volgt vervangen:
„1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system ope
rations (only for ancillary system settlement procedure
6)”.
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Abonnementsprijzen 2010 (excl. btw, incl. verzendkosten voor normale verzending)
Publicatieblad van de Europese Unie, L- en C-serie,
uitsluitend papieren versie

22 officiële talen van de
Europese Unie

1 100 EUR per jaar

Publicatieblad van de Europese Unie, L- en C-serie,
papieren versie + cd-rom (jaarlijks)

22 officiële talen van de
Europese Unie

1 200 EUR per jaar

Publicatieblad van de Europese Unie, L-serie,
uitsluitend papieren versie

22 officiële talen van de
Europese Unie

770 EUR per jaar

Publicatieblad van de Europese Unie, L- en C-serie,
cd-rom (maandelijks) (cumulatief)

22 officiële talen van de
Europese Unie

400 EUR per jaar

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie
(S-serie: Overheidsopdrachten en aanbestedingen), cd-rom,
verschijnt twee keer per week

Meertalig: 23 officiële talen
van de Europese Unie

300 EUR per jaar

Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie „Vergelijkende
onderzoeken”

Taal (talen) van het (de)
vergelijkende onderzoek(en)

50 EUR per jaar

Het abonnement op het Publicatieblad van de Europese Unie, dat in de officiële talen van de Europese Unie
verschijnt, is verkrijgbaar in 22 verschillende taalversies. Het abonnement omvat de L-serie (Wetgeving) en de
C-serie (Mededelingen en bekendmakingen).
Ieder abonnement geldt slechts voor één enkele taalversie.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad, bekendgemaakt in Publicatieblad L 156 van 18 juni
2005, waarin is bepaald dat de instellingen van de Europese Unie tijdelijk niet verplicht zijn om alle rechtsbesluiten
in het Iers te redigeren en in die taal bekend te maken, worden de in het Iers opgestelde nummers van het
Publicatieblad apart verkocht.
Het abonnement op het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (S-serie: Overheidsopdrachten
en aanbestedingen) omvat alle 23 officiële taalversies op één meertalige cd-rom.
Op verzoek kunnen de abonnees op het Publicatieblad van de Europese Unie eveneens de verschillende bijlagen
van het Publicatieblad ontvangen. De abonnees worden op de hoogte gebracht van het verschijnen van bijlagen
door middel van een „Bericht aan de lezer” in het Publicatieblad van de Europese Unie.
In 2010 worden cd-formaten vervangen door dvd-formaten.

Verkoop en abonnementen
Abonnementen op verscheidene niet-kosteloze publicaties, zoals het abonnement op het Publicatieblad van de
Europese Unie, zijn verkrijgbaar bij onze verkoopkantoren. Een lijst met verkoopkantoren is te vinden op het
volgende internetadres:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) heeft u direct en gratis toegang tot het recht van de
Europese Unie. Op deze website kunt u het Publicatieblad van de Europese Unie raadplegen.
U vindt er eveneens de verdragen, de wetgeving, de jurisprudentie en de voorbereidende wetgevende
besluiten.
Meer informatie over de Europese Unie is te vinden op de volgende website: http://europa.eu
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