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(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/765 VAN DE COMMISSIE
van 11 maart 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009 wat bepaalde oenologische procedés betreft
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 75, lid 2, artikel 75, lid 3, onder g), en artikel 147, lid 3, onder e),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie (2) zijn in bijlage I A bij die
verordening de toegestane oenologische procedés vastgesteld. De Internationale Organisatie voor Wijnbouw en
Wijnbereiding (OIV) heeft drie nieuwe oenologische procedés vastgesteld: het gebruik van activatoren van
malolactische gisting, de behandeling van wijn met glutathion en de behandeling van most met glutathion. Om
rekening te houden met de technische vooruitgang en om ervoor te zorgen dat producenten uit de Unie dezelfde
kansen krijgen als producenten uit derde landen, moet het gebruik van die nieuwe oenologische procedés in de
Unie overeenkomstig de door de OIV omschreven gebruiksvoorwaarden worden toegestaan.

(2)

Overeenkomstig artikel 80, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1308/2013 moet de Commissie, wanneer zij
oenologische procedés voor wijn toestaat, rekening houden met overwegingen op het gebied van de menselijke
gezondheid.

(3)

Glutathion, dat wordt gebruikt omwille van zijn antioxidatieve eigenschappen, blijft werkzaam in het eindproduct
en wordt derhalve gebruikt als een levensmiddelenadditief. Het is momenteel echter niet opgenomen in de EUlijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3). Bijgevolg kunnen de behandeling van wijn met
glutathion en de behandeling van most met glutathion niet als nieuwe oenologische procedés in de Unie worden
toegestaan tot deze stof is opgenomen in de EU-lijst van levensmiddelenadditieven op basis van een positief
glutathion-advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid overeenkomstig artikel 3, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad (4).

(4)

Verordening (EG) nr. 606/2009 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG)
nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen (PB L 193
van 24.7.2009, blz. 1).
(3) Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven
(PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16).
(4) Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme
goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (PB L 354 van 31.12.2008,
blz. 1).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009
Bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 606/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende 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, 11 maart 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE

Bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 606/2009 wordt als volgt gewijzigd:
1) In de tabel wordt de volgende rij 56 ingevoegd:

„56

1

2

3

Oenologisch procedé

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikslimieten

Gebruik van activatoren van ma
lolactische gisting

Onder de voorwaarden van aan
hangsel 22”

2) Het volgende aanhangsel 22 wordt toegevoegd:
„Aanhangsel 22
Activatoren van malolactische gisting
Doel is de toevoeging van activatoren van malolactische gisting aan het einde van of na de alcoholische gisting om
de malolactische gisting te vergemakkelijken.
Bevordering van de start, kinetiek of voltooiing van malolactische gisting:
a) door de omgeving met voedingsstoffen en groeifactoren voor melkzuurbacteriën te verrijken,
b) door sommige bacterieremmers te adsorberen.
Voorschriften
a) Bij de activatoren gaat het om microkristallijne cellulose of producten van gedegradeerde gisten (autolysaten,
geïnactiveerde gisten, gistschillen);
b) de activatoren mogen voor of tijdens de malolactische gisting aan wijn of gistende wijn worden toegevoegd;
c) de activatoren mogen geen organoleptische afwijkingen in de wijn veroorzaken;
d) de activatoren van malolactische gisting moeten voldoen aan de specificaties in de door de OIV gepubliceerde
„Codex œnologique international”. Activatoren van microkristallijne cellulose moeten voldoen aan de specificaties
in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (*).
(*) Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van
de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad
opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).”.
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VERORDENING (EU) 2016/766 VAN DE COMMISSIE
van 13 mei 2016
tot vaststelling van een tijdelijk verbod op de visserij op roodbaars in gebied NAFO 3M door
vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met
name artikel 36, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EU) 2016/72 van de Raad (2) zijn quota voor 2016 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze
verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren of daar
geregistreerd zijn, het betrokken tussentijdse quotum dat voor de periode vóór 1 juli 2016 is toegewezen, is
opgebruikt.

(3)

Daarom moet de gerichte visserij op dat bestand worden verboden tot en met 30 juni 2016,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het opgebruiken van het quotum
Het quotum dat voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 aan de in de bijlage bij deze verordening
genoemde lidstaten is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in
die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2
Verbodsbepalingen
De gerichte visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van een in die
bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen
datum tot en met 30 juni 2016.

Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
(2) Verordening (EU) 2016/72 van de Raad van 22 januari 2016 tot vaststelling, voor 2016, van de vangstmogelijkheden voor sommige
visbestanden en groepen visbestanden welke in de Uniewateren en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de
Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/104 (PB L 22 van 28.1.2016, blz. 1).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 mei 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
João AGUIAR MACHADO

Directeur-generaal Maritieme Zaken en Visserij

BIJLAGE

Nr.

01/TQ72

Lidstaat

Europese Unie (alle lidstaten)

Bestand

RED/N3M

Soort

Roodbaars (Sebastes spp.)

Gebied

NAFO 3M

Duur van de sluiting

van 23.2.2016 tot en met 30.6.2016
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/767 VAN DE COMMISSIE
van 17 mei 2016
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere
bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en
verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbespre
kingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 17 mei 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, 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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

107,7

TR

71,0

0707 00 05
0709 93 10
0805 10 20

0805 50 10
0808 10 80

1

ZZ

89,4

TR

116,3

ZZ

116,3

TR

138,6

ZZ

138,6

EG

47,3

IL

89,1

MA

55,2

TR

31,5

ZA

81,4

ZZ

60,9

ZA

161,1

ZZ

161,1

AR

109,2

BR

100,8

CL

117,3

CN

95,4

NZ

153,4

US

163,7

ZA

95,5

ZZ

119,3

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse
handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012,
blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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BESLUITEN
BESLUIT (EU) 2016/768 VAN DE RAAD
van 21 april 2016
tot aanvaarding van de wijzigingen van het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979
betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, in combinatie met
artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Sinds de goedkeuring in 1981 is de Unie partij bij het Verdrag van de Economische Commissie voor Europa van
de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand van 1979
(„het Verdrag”) (1).

(2)

Sinds de goedkeuring op 4 april 2001 is de Unie partij bij het Protocol van 1998 inzake zware metalen bij het
Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand van 1979 („het Protocol”) (2).

(3)

De partijen bij het Protocol hebben de onderhandelingen geopend in 2009, en voortgezet in 2010, met het oog
op verdere verbetering van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, onder meer door de
actualisering van grenswaarden voor emissies van luchtverontreinigende stoffen bij de bron.

(4)

De aanwezige partijen op de 31e zitting van het uitvoerend orgaan van het Verdrag hebben in 2012 bij
consensus hun goedkeuring gehecht aan de Besluiten 2012/5 en 2012/6 tot wijziging van het Protocol.

(5)

De wijzigingen in Besluit 2012/6 zijn in werking getreden en zijn van kracht geworden op basis van de versnelde
procedure als bedoeld in artikel 13, lid 4, van het Protocol.

(6)

De wijzigingen in Besluit 2012/5 moeten door de partijen bij het Protocol worden aanvaard, overeenkomstig
artikel 13, lid 3, van het Protocol.

(7)

De Unie heeft reeds instrumenten vastgesteld met betrekking tot aangelegenheden die onder de wijzigingen van
het Protocol vallen, waaronder Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad (3).

(8)

De wijzigingen van het Protocol in Besluit 2012/5 moeten derhalve namens de Unie worden aanvaard,

(1) PB L 171 van 27.6.1981, blz. 11.
(2) PB L 134 van 17.5.2001, blz. 40.
(3) Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17).
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De wijzigingen van het Protocol inzake zware metalen van 1998 bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand van 1979 („het Protocol”) worden namens de Unie aanvaard.
De tekst van de wijzigingen van het Protocol, als opgenomen in de bijlage bij Besluit 2012/5 van het uitvoerend orgaan
van het Verdrag, is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie, voor aangele
genheden die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, de akte van aanvaarding als bedoeld in artikel 13, lid 3, van het
Protocol neer te leggen (1).
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2016.
Voor de Raad
De voorzitter
G.A. VAN DER STEUR

(1) De datum van inwerkingtreding van de wijzigingen van het protocol wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie door
het secretariaat-generaal van de Raad.
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WIJZIGINGEN VAN HET PROTOCOL
als vervat in de bijlage bij Besluit 2012/5 van het uitvoerend orgaan van het Verdrag

a) Artikel 1
1. In lid 10 worden de woorden „van: i) dit Protocol of ii) een amendement op bijlage I of II, waarbij de stationaire
bron enkel en alleen krachtens dat amendement aan de bepalingen van dit Protocol wordt onderworpen.”
vervangen door de woorden „van onderhavig Protocol voor een Partij. Een Partij kan besluiten een stationaire
bron niet als nieuwe stationaire bron te behandelen indien voor deze bron reeds toestemming is gegeven door de
desbetreffende bevoegde nationale autoriteit ten tijde van de inwerkingtreding van het Protocol voor die Partij en
op voorwaarde dat binnen vijf jaar na die datum is begonnen met de bouw of ingrijpende wijziging.”.
2. Het volgende nieuwe lid 12 wordt toegevoegd na lid 11:
„12. „dit Protocol” en „het Protocol”: het Protocol van 1998 inzake zware metalen, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.”.
b) Artikel 3
3. In lid 2 worden de woorden „De Partijen passen” vervangen door de woorden „Met inachtneming van de
leden 2 bis en 2 ter passen de Partijen”.
4. In lid 2, onder a), worden de woorden „waarvoor de beste beschikbare technieken in bijlage III zijn vermeld”
vervangen door „waarvoor de richtsnoeren aangenomen door de Partijen tijdens een zitting van het uitvoerend
orgaan de beste beschikbare technieken vermelden”.
5. In lid 2, onder c), worden de woorden „waarvoor in bijlage III de beste beschikbare technieken zijn vermeld”
vervangen door de woorden „waarvoor de richtsnoeren aangenomen door de Partijen tijdens een zitting van het
uitvoerend orgaan de beste beschikbare technieken vermelden”.
6. De volgende nieuwe leden 2 bis en 2 ter worden ingevoegd na lid 2:
„2 bis.
Een Partij die reeds Partij was bij dit Protocol voor de inwerkingtreding van een wijziging waarmee
nieuwe broncategorieën werden ingevoerd, mag de grenswaarden die van toepassing zijn op een „bestaande
stationaire bron” toepassen op elke bron in een nieuwe broncategorie met de bouw of ingrijpende wijziging
waarvan een aanvang is gemaakt voor het verstrijken van twee jaar na de datum van inwerkingtreding van die
wijziging voor die Partij, tenzij en totdat die bron nadien een ingrijpende wijziging ondergaat.
2 ter.
Een Partij die reeds Partij was bij dit Protocol voor de inwerkingtreding van een wijziging waarmee
nieuwe grenswaarden werden ingevoerd die van toepassing zijn op een „nieuwe stationaire bron”, mag de
daarvoor reeds van toepassing zijnde grenswaarden blijven toepassen op elke bron met de bouw of ingrijpende
wijziging waarvan een aanvang is gemaakt vóór het verstrijken van twee jaar na de datum van inwerkingtreding
van die wijziging voor die Partij, tenzij en totdat die bron nadien een ingrijpende wijziging ondergaat.”.
7. In lid 5:
a) worden de woorden „, waarbij Partijen binnen de geografische reikwijdte van het EMEP ten minste de door het
bestuursorgaan van het EMEP opgegeven methoden toepassen en Partijen buiten de geografische reikwijdte van
het EMEP als richtsnoer de methoden gebruiken die in het kader van het werkschema van het uitvoerend
orgaan zijn uitgewerkt.” geschrapt en vervangen door een punt;
b) wordt na de eerste volzin de volgende tekst toegevoegd:
„Partijen binnen de geografische reikwijdte van het EMEP gebruiken de methoden die omschreven staan in de
richtlijnen die zijn opgesteld door het bestuursorgaan van het EMEP en aangenomen door de Partijen tijdens
een zitting van het uitvoerend orgaan. Partijen in gebieden buiten de geografische reikwijdte van het EMEP
gebruiken de methoden die op basis van het werkplan van het uitvoerend orgaan zijn ontwikkeld, als
richtsnoer.”.
8. Aan het einde van artikel 3 wordt de volgende tekst als nieuw lid 8 toegevoegd:
„8.
Elke Partij dient actief deel te nemen aan programma's uit hoofde van het Verdrag over de gevolgen van
luchtverontreiniging voor de menselijke gezondheid en het milieu en programma's voor luchtmonitoring en
atmosferische modellering.”.
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c) Nieuw artikel 3 bis
9. Het volgende nieuwe artikel 3 bis wordt toegevoegd:
„Artikel 3 bis
Flexibele overgangsregelingen
1. Onverminderd artikel 3, lid 2, onder c) en d), kan een Partij bij het Verdrag die tussen 1 januari 2014 en
31 december 2019 Partij wordt bij dit Protocol, flexibele overgangsregelingen toepassen voor de implementatie
van de beste beschikbare technieken en de waarden beperken tot bestaande stationaire bronnen in specifieke
stationaire broncategorieën onder de voorwaarden omschreven in dit artikel.
2. Een Partij die kiest voor toepassing van de flexibele overgangsregelingen ingevolge dit artikel, dient in haar
akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van of toetreding tot het onderhavige Protocol het volgende
te vermelden:
a) de specifieke broncategorieën vermeld in bijlage II waarvoor de Partij besluit flexibele overgangsregelingen toe
te passen, op voorwaarde dat ten hoogste vier van deze categorieën mogen worden vermeld;
b) de stationaire bronnen waarvan de bouw of laatste ingrijpende wijziging is aangevangen vóór 1990 of in een
ander jaar uit de periode van 1985 tot en met 1995, door de Partij vermeld bij de bekrachtiging, aanvaarding,
goedkeuring of toetreding, die in aanmerking komen voor flexibele overgangsregelingen, zoals vervat in lid 5,
en
c) een implementatieplan dat voldoet aan de leden 3 en 4 en een tijdschema bevat voor de volledige
implementatie van de omschreven bepalingen.
3. Elke Partij past uiterlijk acht jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol voor die Partij of op 31 december
2022, naargelang van welke datum het eerst is, ten minste de beste beschikbare technieken toe voor bestaande
stationaire bronnen van de categorieën 1, 2, 5 en 7 van bijlage II, behalve zoals bepaald in lid 5.
4. In geen geval mag de toepassing door een Partij van de beste beschikbare technieken of grenswaarden voor
bestaande stationaire bronnen worden uitgesteld tot na 31 december 2030.
5. Ten aanzien van een bron of bronnen aangewezen uit hoofde van lid 2, onder b), kan een Partij uiterlijk
acht jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol voor die Partij of op 31 december 2022, naargelang van welke
datum het eerst is, besluiten dat deze bron of bronnen worden gesloten. Van deze bronnen wordt een lijst
verstrekt die deel uitmaakt van het volgende rapport van de Partij uit hoofde van lid 6. De vereisten voor de
toepassing van beste beschikbare technieken en grenswaarden zijn niet van toepassing op deze bron of bronnen,
mits zij uiterlijk 31 december 2030 worden gesloten. Voor bronnen die op die datum niet gesloten zijn, dienen de
[betrokken] Partijen daarna de beste beschikbare technieken en grenswaarden te hanteren die van toepassing zijn
op nieuwe bronnen in de desbetreffende categorie.
6. Een Partij die besluit de flexibele overgangsregelingen uit hoofde van dit artikel toe te passen doet de
uitvoerend secretaris van de Commissie driejaarlijkse rapporten toekomen van haar voortgang met de
implementatie van de beste beschikbare technieken en grenswaarden voor de stationaire bronnen in de uit hoofde
van dit artikel geïdentificeerde categorieën van stationaire bronnen. De uitvoerend secretaris van de Commissie
stelt deze driejaarlijkse rapporten beschikbaar aan het uitvoerend orgaan.”.

d) Artikel 7
10. In lid 1, onder a):
a) wordt de puntkomma aan het eind van het onderdeel vervangen door „. Voorts:”,
en
b) worden de volgende nieuwe punten i en ii toegevoegd:
„i) wanneer een Partij verschillende strategieën ter vermindering van emissies uit hoofde van artikel 3, lid 2,
onder b), c) of d), toepast, dient zij de toegepaste strategieën vast te leggen en aan te geven of zij voldaan
heeft aan de daarin vervatte vereisten;
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ii) wanneer een Partij oordeelt dat de toepassing van bepaalde grenswaarden, zoals omschreven in overeen
stemming met artikel 3, lid 2, onder d), technisch en economisch onhaalbaar zijn, dient zij dit te
rapporteren en te onderbouwen;”.
11. Lid 1, onder b), wordt als volgt vervangen:
„b) Verstrekt elke Partij binnen de geografische reikwijdte van het EMEP via de uitvoerend secretaris van de
Commissie aan het uitvoerend orgaan informatie over de emissieniveaus van de in bijlage I vermelde zware
metalen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de methoden omschreven in de door het bestuursorgaan van
het EMEP opgestelde richtlijnen en aangenomen door de Partijen tijdens een zitting van het uitvoerend
orgaan. Partijen in gebieden buiten de geografische reikwijdte van het EMEP stellen informatie over de
emissieniveaus van de in bijlage I vermelde zware metalen beschikbaar. Elke Partij verstrekt bovendien
informatie betreffende de emissieniveaus van andere stoffen vermeld in bijlage I voor het in die bijlage
vermelde referentiejaar;”.
12. Na lid 1, onder b), worden de volgende nieuwe leden toegevoegd:
„c) verstrekt elke Partij binnen de geografische reikwijdte van het EMEP via de uitvoerend secretaris van de
Commissie aan het uitvoerend orgaan de beschikbare informatie over haar programma's inzake de gevolgen
van luchtverontreiniging voor de menselijke gezondheid en het milieu en programma's voor luchtmonitoring
en atmosferische modellering ingevolge het Verdrag, gebruikmakend van de door het uitvoerend orgaan
aangenomen richtlijnen;
d) Partijen in gebieden buiten de geografische reikwijdte van het EMEP maken informatie beschikbaar die
vergelijkbaar is met die omschreven onder c), indien hen daarom door het uitvoerend orgaan wordt
verzocht.”.
13. In lid 3:
a) worden de woorden „Tijdig voor elke jaarlijkse zitting van” vervangen door „Op verzoek van en in overeen
stemming met de tijdschema's vastgesteld door”;
b) worden de woorden „en andere hulporganen” ingevoegd na het woord „uitvoerend orgaan”;
c) wordt het woord „relevante” ingevoegd voor „informatie”.
e) Artikel 8
14. De woorden „Het EMEP verstrekt het uitvoerend orgaan, met gebruikmaking van passende modellen en
metingen en tijdig voor de jaarvergadering van het uitvoerend orgaan,” worden vervangen door „Op verzoek van
en in overeenstemming met de tijdschema's vastgesteld door het uitvoerend orgaan, verstrekken het EMEP en
zijn technische organen en centra, met gebruikmaking van passende modellen en metingen,”.
f) Artikel 10
15. In lid 4:
a) wordt het woord „overwegen” ingevoegd voor de woorden „de Partijen”;
b) wordt het woord „stellen” geschrapt;
c) worden de woorden „op” en „ter vermindering van emissies van de in bijlage I vermelde zware metalen in de
atmosfeer.” geschrapt en worden de woorden „op te stellen” ingevoegd na het woord „werkprogramma”.
g) Artikel 13
16. In lid 3:
a) worden de woorden „en in de bijlagen I, II, IV, V en VI” vervangen door de woorden „anders dan in de
bijlagen III en VII”;
b) worden de woorden „waarop twee derde van de Partijen” vervangen door de woorden „waarop twee derde
van degenen die Partij waren ten tijde van de aanneming ervan”.
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17. In lid 4 wordt het getal „90” vervangen door het getal „180”.
18. In lid 5 wordt het getal „90” vervangen door het getal „180”.
19. De volgende nieuwe leden 5 bis en 5 ter worden ingevoegd na lid 5:
„5 bis.
Voor de Partijen die haar hebben aanvaard, treedt de procedure vervat in lid 5 in de plaats van de
procedure vervat in lid 3 ter zake van wijzigingen van de bijlagen II, IV, V en VI.
5 ter.
Wijzigingen van de bijlagen II, IV, V en VI worden bij consensus aangenomen door de Partijen die
aanwezig zijn bij een zitting van het uitvoerend orgaan. Na het verstrijken van een jaar na de datum van de
bekendmaking ervan aan alle Partijen door de uitvoerend secretaris van de Commissie, wordt een wijziging van
een dergelijke bijlage van kracht voor de Partijen die geen kennisgeving in overeenstemming met de bepalingen
onder a) bij de depositaris hebben ingediend:
a) een Partij die een wijziging van de bijlagen II, IV, V en VI niet kan goedkeuren, stelt de depositaris daarvan
binnen een jaar na de datum van mededeling omtrent de aanneming ervan schriftelijk in kennis. De
depositaris stelt alle Partijen onverwijld in kennis van elke ontvangen kennisgeving. Een Partij kan haar
eerdere kennisgeving te allen tijde vervangen door een aanvaarding en bij de nederlegging bij de depositaris
van een akte van aanvaarding wordt de wijziging van die bijlage voor die Partij van kracht;
b) een wijziging van de bijlagen II, IV, V en VI wordt niet van kracht indien in totaal 16 Partijen of meer:
i) een kennisgeving in overeenstemming met de bepalingen onder a) hebben ingediend, of
ii) de procedure vervat in dit lid niet hebben aanvaard en nog geen akte van aanvaarding in overeenstemming
met de bepalingen van lid 3 hebben ingediend.”.
h) Artikel 15
20. Het volgende nieuwe lid 3 wordt toegevoegd na lid 2:
„3.
Een Staat of een regionale organisatie voor economische integratie verklaart zulks in zijn of haar akte van
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding wanneer hij of zij niet wenst te worden gebonden door de
procedures vervat in artikel 13, lid 5 ter, ter zake van de wijziging van de bijlagen II, IV, V en VI.”.

i) Bijlage II
21. In de tabel onder „Beschrijving van de categorie” worden de woorden „lood en zink” in de eerste regel van de
beschrijving van categorie 5 vervangen door de woorden „lood, zink en ferromangaan- en silicomangaanlege
ringen”.

j) Bijlage IV
22. Het cijfer „1” wordt ingevoegd voor het begin van de paragraaf.
23. Onder a) worden de woorden „voor een Partij” ingevoegd na het woord „Protocol”.
24. Onder b):
a) wordt in de eerste zin het woord „acht” vervangen door het woord „twee”;
b) worden aan het eind van de eerste zin de woorden „voor een Partij of 31 december 2020, naargelang van wat
het laatst is,” ingevoegd na het woord „Protocol”;
c) wordt de laatste zin geschrapt.

L 127/14

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

18.5.2016

25. Aan het eind van de bijlage worden de nieuwe leden 2 en 3 ingevoegd:
„2. Niettegenstaande lid 1, maar met inachtneming van lid 3, kan een Partij bij het Verdrag die tussen 1 januari
2014 en 31 december 2019 Partij wordt bij dit Protocol, bij de bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring
van of de toetreding tot dit Protocol verklaren de termijnen voor de toepassing van de grenswaarden bedoeld
in artikel 3, lid 2, onder d), met ten hoogste vijftien jaar te verlengen na de datum van inwerkingtreding van
dit Protocol voor deze Partij.
3. Een Partij die ingevolge artikel 3 bis van dit Protocol een keuze heeft gemaakt ten aanzien van een specifieke
categorie stationaire bronnen, mag niet tevens ingevolge lid 2 een verklaring afleggen met betrekking tot
dezelfde categorie.”.
k) Bijlage V
26. De tekst van bijlage V wordt vervangen door de volgende:
„BIJLAGE V
Grenswaarden voor de beperking van emissies door belangrijke stationaire bronnen

1. Twee soorten grenswaarden zijn belangrijk voor beheersing van de emissie van zware metalen:
a) waarden voor specifieke zware metalen of groepen van zware metalen, en
b) waarden voor emissies van stof in het algemeen.
2. In beginsel kunnen grenswaarden voor stof niet de specifieke grenswaarden voor cadmium, lood en kwik
vervangen, omdat de hoeveelheid metalen bij stofvormige emissies van proces tot proces verschilt. Naleving
van deze grenswaarden draagt evenwel aanzienlijk bij tot vermindering van de emissie van zware metalen in
het algemeen. Controle van stofvormige emissies is gewoonlijk minder duur dan controle van de verschillende
soorten en continue controle van afzonderlijke zware metalen is doorgaans niet uitvoerbaar. Grenswaarden
voor stof zijn bijgevolg van groot praktisch belang en zijn in deze bijlage in de meeste gevallen vastgesteld als
aanvulling of vervanging van specifieke grenswaarden voor cadmium, lood of kwik.
3. Afdeling A is van toepassing op Partijen anders dan de Verenigde Staten van Amerika. Afdeling B is van
toepassing op de Verenigde Staten van Amerika.

A. Andere Partijen dan de Verenigde Staten van Amerika

4. Uitsluitend in deze afdeling wordt onder „stof” verstaan de massa van deeltjes met elke vorm, dichtheid en
structuur die onder de omstandigheden ter plaatse van het monsternemingspunt zwevend in de gasfase
voorkomen die na representatieve monsterneming van het te onderzoeken gas verzameld kunnen worden
door filtratie onder de vastgelegde omstandigheden en die na drogen onder de vastgelegde omstan
digheden bovenstrooms van het filter en op het filter achterblijven.
5. Voor de toepassing van deze afdeling betekent „emissiegrenswaarde” (EGW) of „grenswaarde” de
hoeveelheid stof en specifieke zware metalen in de zin van dit Protocol in de afgassen van een installatie
die niet mag worden overschreden. Tenzij anders aangegeven, wordt deze berekend in termen van massa
verontreinigende stof per volume van de afgassen (uitgedrukt in mg/m3), uitgaande van standaardomstan
digheden voor temperatuur en druk voor droog gas (volume bij 273,15 K, 101,3 kPa). Met betrekking tot
het zuurstofgehalte van het afgas zijn de waarden van toepassing die voor elke categorie belangrijke
stationaire bronnen zijn gegeven. Verdunning om de concentraties aan verontreinigende stoffen in
afgassen te verminderen, is niet toegestaan. Het in gebruik nemen, buiten gebruik stellen en onderhoud
van uitrusting zijn hiervan uitgezonderd.
6. Emissies worden in alle gevallen gemonitord door metingen of berekeningen waarbij ten minste dezelfde
nauwkeurigheid wordt bereikt. Naleving van de grenswaarden wordt geverifieerd door ononderbroken of
onderbroken metingen of elke andere technisch betrouwbare methode, met inbegrip van geverifieerde
berekeningsmethoden. De relevante zware metalen worden ten minste eenmaal per drie jaar gemeten bij
iedere industriële bron. Voor de uitvoering van metingen en berekeningen worden de richtsnoeren in
aanmerking genomen die de Partijen hebben aangenomen tijdens de zitting van het uitvoerend orgaan. Bij
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ononderbroken metingen worden de grenswaarden nageleefd indien het gevalideerde maandelijks
gemiddelde van de emissie de grenswaarden niet overschrijdt. Bij onderbroken metingen of andere
passende vaststellings- of berekeningsmethoden wordt naleving van de emissiegrenswaarden bereikt indien
de gemiddelde waarde op basis van een passend aantal metingen onder representatieve omstandigheden
de waarde van de emissienorm niet overschrijdt. Er kan voor verificatiedoeleinden rekening worden
gehouden met de onnauwkeurigheid van de meetmethoden. Indirecte monitoring van stoffen is ook
mogelijk via de som van parameters/cumulatieve parameters (bijvoorbeeld stof als de som van parameters
voor zware metalen). In sommige gevallen kan het gebruik van een bepaalde techniek voor de
behandeling van emissies waarborgen dat een waarde of grenswaarde behaald of gehandhaafd wordt.
7. Monitoring van de relevante verontreinigende stoffen en metingen van procesparameters en ook van de
kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen en de referentiemetingen om deze systemen te
ijken, worden uitgevoerd in overeenstemming met de CEN-normen. Indien CEN-normen ontbreken, zijn
ISO-, nationale of internationale normen van toepassing die waarborgen dat gegevens van een
vergelijkbare wetenschappelijke kwaliteit worden opgeleverd (Gotenburg).
Verbrandingsinstallaties (ketels en procesverhitters) met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan
50 MWth (1) (bijlage II, categorie 1)

8. De grenswaarden voor stofemissies voor de verbranding van vaste en vloeibare brandstoffen, anders dan
biomassa en turf (2):
Tabel 1

Brandstoftype

Vaste brandstoffen

Thermisch ingangs
vermogen (MWth)

50-100

EGW voor stof (mg/m3) (a)

Nieuwe installaties:
20 (kolen, bruinkool en overige vaste brandstoffen)
Bestaande installaties:
30 (kolen, bruinkool en overige vaste brandstoffen)

100-300

Nieuwe installaties:
20 (kolen, bruinkool en overige vaste brandstoffen)
Bestaande installaties:
25 (kolen, bruinkool en overige vaste brandstoffen)

> 300

Nieuwe installaties:
10 (kolen, bruinkool en overige vaste brandstoffen)
Bestaande installaties:
20 (kolen, bruinkool en overige vaste brandstoffen)

(1) Het nominale thermische ingangsvermogen van een verbrandingsinstallatie wordt berekend als de som van het ingangsvermogen van
alle eenheden die zijn aangesloten op een gezamenlijk afgaskanaal. Afzonderlijke eenheden lager dan 15 MWth worden buiten
beschouwing gelaten bij het berekenen van het totale nominale thermische ingangsvermogen.
(2) EGW zijn met name niet van toepassing op:
— installaties die uitsluitend biomassa en turf als brandstof gebruiken;
— installaties waarin de verbrandingsproducten worden gebruikt voor het rechtstreeks verhitten, drogen of een andere behandeling
van voorwerpen of materialen;
— naverbrandingsinstallaties ontworpen om afgassen te zuiveren door verbranding en die niet als een zelfstandige verbrandingsin
stallatie worden gebruikt;
— voorzieningen voor het regenereren van bij het kraken gebruikte katalysatoren;
— voorzieningen voor de omzetting van waterstofsulfide in zwavel;
— in de chemische industrie gebruikte reactors;
— cokesovenbatterijen;
— windverhitters;
— terugwinningsketels in installaties voor de productie van pulp;
— vuilverbrandingsinstallaties, en
— door diesel-, benzine- en gasmotoren of gasturbines aangedreven installaties, ongeacht de gebruikte brandstof.

L 127/16

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Brandstoftype

Vloeibare brand
stoffen

Thermisch ingangs
vermogen (MWth)

50-100
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EGW voor stof (mg/m3) (a)

Nieuwe installaties:
20
Bestaande installaties:
30 (algemeen)
50 voor het verstoken van distillatie- en omzettingsresiduen in
raffinaderijen afkomstig van de raffinage van ruwe olie in eigen
verbrandingsinstallaties

Vloeibare brand
stoffen

100-300

Nieuwe installaties:
20
Bestaande installaties:
25 (algemeen)
50 voor het verstoken van distillatie- en omzettingsresiduen in
raffinaderijen afkomstig van de raffinage van ruwe olie in eigen
verbrandingsinstallaties

> 300

Nieuwe installaties:
10
Bestaande installaties:
20 (algemeen)
50 voor het verstoken van distillatie- en omzettingsresiduen in
raffinaderijen afkomstig van de raffinage van ruwe olie in eigen
verbrandingsinstallaties

(a) Voor de grenswaarden wordt uitgegaan van 6 % O2 in rookgassen bij vaste brandstoffen en 3 % O2 bij vloeibare
brandstoffen.

9. Bijzondere bepalingen voor in punt 8 bedoelde verbrandingsinstallaties:
a) Een partij mag in de volgende gevallen afwijken van de verplichting om de in punt 8 voorziene EGW's
na te leven:
i) bij verbrandingsinstallaties die normaliter gasvormige brandstoffen gebruiken en die als gevolg van
een plotselinge onderbreking van de gasvoorziening bij wijze van uitzondering een andere
brandstof dienen te gebruiken en om die reden zouden moeten worden uitgerust met afgasreini
gingsapparatuur;
ii) bij bestaande verbrandingsinstallaties die niet langer dan 17 500 uur in bedrijf zijn in een tijdvak
beginnend vanaf 1 januari 2016 en eindigend uiterlijk 31 december 2023.
b) Wanneer een verbrandingsinstallatie met ten minste 50 MWth wordt uitgebreid, is de in punt 8
gespecificeerde EGW voor nieuwe installaties van toepassing op het uitgebreide gedeelte van de
installatie waarop de verandering betrekking heeft. De EGW wordt berekend als een gewogen
gemiddelde van het werkelijke thermische ingangsvermogen van zowel het bestaande als nieuwe deel
van de installatie.
c) De Partijen waarborgen dat er procedures komen voor storingen aan of uitvallen van de nabehande
lingsapparatuur.
d) Bij een gemengde verbrandingsinstallatie waarbij twee of meer soorten brandstof gelijktijdig worden
gebruikt, wordt de EGW bepaald als gewogen gemiddelde van de EGW voor de afzonderlijke
brandstoffen, op basis van het thermische ingangsvermogen van elke brandstof.
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Primaire en secundaire ijzer- en staalindustrie (bijlage II, categorieën 2 en 3)

10. Grenswaarden voor stofemissies:
Tabel 2
Activiteit

EGW voor stof (mg/m3)

Sinterinstallatie

50

Pellitiseerinstallatie

20 voor verbrijzelen, malen en drogen
15 voor alle andere processtappen

Hoogoven: windverhitters

10

Productie en gieten van oxystaal

30

Productie en gieten van elektrostaal

15 (bestaand)
5 (nieuw)

IJzergieterijen (bijlage II, categorie 4)

11. Grenswaarden voor stofemissies afkomstig van ijzergieterijen:
Tabel 3
Activiteit

IJzergieterijen:

EGW voor stof (mg/m3)

20

alle ovens (koepel, inductie, carrousel); alle vormen
(verloren, permanent)
Warm walsen

20
50 indien er geen filterzak kan worden gebruikt
vanwege de aanwezigheid van natte dampen

Productie en verwerking van koper, zink en ferromangaan- en silicomangaanlegeringen, met inbegrip van Imperial
Smelting-ovens (bijlage II, categorieën 5 en 6)

12. Grenswaarde voor stofemissies voor de productie en verwerking van koper, zink en ferromangaan- en
silicomangaanlegeringen:
Tabel 4
EGW voor stof (mg/m3)

Productie en verwerking van non-ferrometalen

20

Productie en verwerking van lood (bijlage II, categorieën 5 en 6)

13. Grenswaarden voor stofemissies die vrijkomen bij de productie en verwerking van lood:
Tabel 5
EGW voor stof (mg/m3)

Productie en verwerking van lood

5
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Cementindustrie (bijlage II, categorie 7)

14. Grenswaarden voor stofemissies die vrijkomen bij de productie van cement:
Tabel 6
EGW voor stof (mg/m3) (a)

Cementinstallaties, ovens, molens en klinkerkoelers 20
Cementinstallaties, ovens, molens en klinkerkoelers 20
met medeverbranding van afval
(a) Voor de grenswaarden wordt uitgegaan van 10 % O2.

Glasindustrie (bijlage II, categorie 8)

15. Grenswaarden voor stofemissies die vrijkomen bij de productie van glas:
Tabel 7
EGW voor stof (mg/m3) (a)

Nieuwe installaties

20

Bestaande installaties

30

(a) Voor de grenswaarden wordt uitgegaan van 8 % voor continu-smelten en 13 % voor discontinu-smelten.

16. Grenswaarde voor loodemissies bij de glasproductie: 5 mg/m3.

Chloor-alkali-industrie (bijlage II, categorie 9)

17. Bestaande installaties voor chloor-alkaliproductie door middel van het kwikelektrolyseproces moeten
vóór 31 december 2020 overschakelen naar kwikvrije technologieën of sluiten; tijdens de periode
voorafgaand aan de overschakeling geldt voor de gehaltes aan kwik die een installatie uitstoot in de lucht
de grenswaarde van 1 g per Mg (1) chloorproductiecapaciteit.
18. Nieuwe installaties voor de productie van alkalichloride dienen kwikvrij te worden geëxploiteerd.

Afvalverbranding (bijlage II, categorieën 10 en 11)

19. Grenswaarde voor stofemissies die vrijkomen bij afvalverbranding:
Tabel 8
EGW voor stof (mg/m3) (a)

Verbranding van gevaarlijk en ongevaarlijk stedelijk 10
afval en medisch afval
(a) Voor de grenswaarden wordt uitgegaan van 11 % O2.
(1) 1 Mg = 1 ton
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20. Grenswaarde voor kwikemissies die vrijkomen bij afvalverbranding: 0,05 mg/m3.
21. Grenswaarde voor kwikemissies voor bijstoken van afval in broncategorieën 1 en 7: 0,05 mg/m3.

B. Verenigde Staten van Amerika

22. Grenswaarden voor de beheersing van zwevende deeltjes en/of specifieke zware metalen uit stationaire
bronnen in de volgende categorie stationaire bronnen, en de bronnen waarop deze van toepassing zijn,
worden omschreven in de volgende documenten:
a)

Steel Plants: Electric Arc Furnaces — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf AA en paragraaf AAa;

b)

Small Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf AAAA;

c)

Glass Manufacturing — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf CC;

d)

Electric Utility Steam Generating Units — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf D en paragraaf Da;

e)

Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf Db en
paragraaf Dc;

f)

Municipal Waste Incinerators — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf E, paragraaf Ea en paragraaf Eb;

g)

Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf Ec;

h)

Portland Cement — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf F;

i)

Secondary Lead Smelters — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf L;

j)

Basic Oxygen Process Furnaces — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf N;

k)

Basic Process Steelmaking Facilities (na 20 januari 1983) — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf Na;

l)

Primary Copper Smelters — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf P;

m) Primary Zinc Smelters — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf Q;
n)

Primary Lead Smelters — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf R;

o)

Ferroalloy Production Facilities — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf Z;

p)

Other Solid Waste Incineration Units (na 9 december 2004) — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf EEEE;

q)

Secondary lead smelters — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf X;

r)

Hazardous waste combustors — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf EEE;

s)

Portland cement manufacturing — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf LLL;

t)

Primary copper — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf QQQ;

u)

Primary lead smelting — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf TTT;

v)

Iron and steel foundries — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf EEEEE;

w) Integrated iron and steel manufacturing — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf FFFFF;
x)

Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf YYYYY;

y)

Iron and steel foundries — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf ZZZZZ;

z)

Primary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf EEEEEE;
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aa) Secondary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf FFFFFF;
bb) Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium — 40 C.F.R. deel 63,
paragraaf GGGGGG;
cc) Glass manufacturing (area sources) — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf SSSSSS;
dd) Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf TTTTTT;
ee) Ferroalloys Production (Area Sources) — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf YYYYYY;
ff) Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) — 40 C.F.R. deel 63, para
graaf ZZZZZZ;
gg) Standards of Performance for Coal Preparation and Processing Plants — 40 C.F.R. deel 60,
paragraaf Y;
hh) Industrial, Commercial, Institutional and Process Heaters — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf DDDDD;
ii)

Industrial, Commercial and Institutional Boilers (Area sources) — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf JJJJJJ;

jj)

Mercury Cell Chlor-Alkali Plants — 40 C.F.R. deel 63, paragraaf IIIII,
en

kk) Standards of Performance Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units for which
Construction is Commenced after November 30, 1999, or for which Modification or Reconstruction
is Commenced on or after 1 June 2001 — 40 C.F.R. deel 60, paragraaf CCCC.”.
l) Bijlage VI
27. In punt 1:
a) worden de woorden „Tenzij in deze bijlage anders is bepaald, mag uiterlijk zes maanden na de datum van
inwerkingtreding van dit Protocol het loodgehalte” geschrapt en vervangen door „Uiterlijk zes maanden na de
datum van inwerkingtreding van dit Protocol mag het loodgehalte”;
b) de woorden „zes maanden na” worden geschrapt en vervangen door „op”;
c) de woorden „voor een Partij” worden toegevoegd na het woord „Protocol”.
28. Punt 3 wordt geschrapt.
29. In punt 4 worden de woorden „Een partij mag” vervangen door „Niettegenstaande punt 1 mag een Partij”.
30. In punt 5 vervangt de volgende tekst de aanhef voorafgaande aan punt a):
„Elke partij moet uiterlijk op de datum waarop dit Protocol voor die Partij in werking treedt, concentratieniveaus
bereiken die niet hoger zijn dan:”.
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BESLUIT (EU) 2016/769 VAN DE RAAD
van 21 april 2016
tot aanvaarding van de wijziging van het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische
verontreinigende stoffen betreft
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, in samenhang met
artikel 218, lid 6, onder a),
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Sinds de goedkeuring in 1981 is de Unie partij bij het Verdrag van de Economische Commissie voor Europa van
de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand van 1979
(„het Verdrag”) (1).

(2)

Sinds de goedkeuring op 19 februari 2004 is de Unie partij bij het Protocol van 1998 inzake persistente
organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over
lange afstand van 1979 („het Protocol”) (2).

(3)

De partijen bij het Protocol hebben in 2007 de onderhandelingen geopend, met het oog op verdere verbetering
van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, onder meer door de actualisering van de lijst
van stoffen in kwestie en van de emissiegrenswaarden voor bepaalde afvalverbrandingsovens.

(4)

De partijen die aanwezig waren op de 27e zitting van het uitvoerend orgaan van het Verdrag hebben in 2009 bij
consensus de Besluiten 2009/1, 2009/2 en 2009/3 tot wijziging van het Protocol aangenomen.

(5)

De wijzigingen die zijn weergegeven in Besluit 2009/3, zijn in werking getreden en van kracht geworden op basis
van de versnelde procedure als bedoeld in artikel 14, lid 4, van het Protocol.

(6)

De wijzigingen vervat in Besluiten 2009/1 en 2009/2 moeten door de partijen bij het Protocol worden aanvaard
in overeenstemming met artikel 14, lid 3, van het Protocol.

(7)

De Unie heeft reeds instrumenten aangenomen betreffende aangelegenheden die zijn geregeld bij de wijzigingen
van het Protocol, met inbegrip van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(8)

De wijzigingen van het Protocol als vervat in Besluiten 2009/1 en 2009/2 dienen derhalve te worden aanvaard
namens de Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De wijziging van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag
betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand van 1979 („het Protocol”) wordt hierbij namens
de Unie aanvaard.
(1) PB L 171 van 27.6.1981, blz. 11.
(2) PB L 81 van 19.3.2004, blz. 35.
(3) Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontrei
nigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7).
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De tekst van de wijzigingen van het Protocol als vervat in artikel 1 van Besluit 2009/1 en artikel 1 van 2009/2 van het
uitvoerend orgaan van het Verdrag, zijn aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie, voor aangele
genheden die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, de akte van aanvaarding als bedoeld in artikel 14, lid 3, van het
Protocol neer te leggen (1).
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2016.
Voor de Raad
De voorzitter
G.A. VAN DER STEUR

(1) De datum van inwerkingtreding van de wijzigingen van het Protocol wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie door
het secretariaat-generaal van de Raad.

18.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/23

WIJZIGINGEN VAN HET PROTOCOL
als vervat in artikel 1 van de bijlage bij Besluit 2009/1 van het uitvoerend orgaan van het Verdrag

A. Artikel 1
Lid 12 wordt vervangen door:
„„Nieuwe stationaire bron”: een stationaire bron met de bouw of ingrijpende wijziging waarvan een aanvang is
gemaakt na het verstrijken van twee jaar na de datum van inwerkingtreding voor een Partij van:
a) dit Protocol, of
b) een wijziging van dit Protocol, waarbij ter zake van een stationaire bron in deel II van bijlage IV nieuwe
grenswaarden worden geïntroduceerd of in bijlage VIII de categorie wordt geïntroduceerd waartoe die bron
behoort.
Het is aan de bevoegde nationale autoriteiten om te beslissen of een wijziging al dan niet ingrijpend is, rekening
houdend met factoren als de milieuvoordelen van de wijziging.”.
B. Artikel 3
1. In artikel 3, lid 5, onder b), i) en iii), van het Protocol inzake POP's worden de woorden:
„waarvoor in bijlage V de beste beschikbare technieken zijn bepaald”
vervangen door:
„waarvoor volgens tijdens een zitting van het uitvoerend orgaan door de Partijen aangenomen leidraden de beste
beschikbare technieken worden bepaald”.
2. De puntkomma aan het einde van lid 5, onder b), iv), wordt vervangen door een punt.
3. Lid 5, onder b), v), wordt geschrapt.
C. Artikel 13
De woorden „bijlagen V en VII dragen” worden vervangen door „bijlage V draagt”.
D. Artikel 14
1. Lid 3 wordt vervangen door:
„3. Wijzigingen van dit Protocol en van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII worden bij consensus
aangenomen door de Partijen die aanwezig zijn bij een zitting van het uitvoerend orgaan en worden voor de
Partijen die ze hebben aanvaard van kracht op de negentigste dag na de datum waarop twee derde van de Partijen
die op het tijdstip van de aanneming ervan Partij waren en hun akten van aanvaarding bij de depositaris hebben
nedergelegd. Voor elke andere Partij worden de wijzigingen van kracht op de negentigste dag na de datum waarop
die Partij haar akte van aanvaarding daarvan heeft nedergelegd. Op dit lid zijn de leden 5 bis en 5 ter van
toepassing.”.
2. In lid 4 worden de woorden „bijlagen V en VII” vervangen door „bijlage V” en de woorden „bedoelde bijlagen”
vervangen door „bijlage V”.
3. In lid 5 worden de woorden „of VII” geschrapt en worden de woorden „die bijlage” vervangen door „bijlage V”.
4. Na lid 5 worden de volgende nieuwe leden ingevoegd:
„5 bis.
Voor de Partijen die haar hebben aanvaard, treedt de procedure vervat in lid 5 ter in de plaats van de
procedure vervat in lid 3 ter zake van wijzigingen van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII.
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5 ter. a) Wijzigingen van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII worden bij consensus aangenomen door de
Partijen die aanwezig zijn bij een zitting van het uitvoerend orgaan. Na het verstrijken van een jaar na
de datum van de toezending ervan aan alle Partijen door de uitvoerend secretaris van de Commissie,
wordt een wijziging van een dergelijke bijlage van kracht voor de Partijen die geen kennisgeving in
overeenstemming met de bepalingen onder b) bij de depositaris hebben ingediend.
b) Een Partij die een wijziging van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII niet kan goedkeuren, stelt de
depositaris daarvan binnen een jaar na de datum van mededeling omtrent de aanneming ervan
schriftelijk in kennis. De depositaris stelt alle Partijen onverwijld in kennis van elke ontvangen
kennisgeving. Een Partij kan haar eerdere kennisgeving te allen tijde vervangen door een aanvaarding
en bij de nederlegging bij de depositaris van een akte van aanvaarding wordt de wijziging van die
bijlage voor die Partij van kracht.
c) Een wijziging van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII wordt niet van kracht indien in totaal
16 Partijen of meer:
i) een kennisgeving in overeenstemming met de bepalingen onder b) hebben ingediend, of
ii) de procedure vervat in dit lid niet hebben aanvaard of nog geen akte van aanvaarding in overeen
stemming met de bepalingen van lid 3 hebben ingediend.”.
E. Artikel 16
Na lid 2 wordt het volgende nieuwe lid ingevoegd:
„3. Een Staat of een regionale organisatie voor economische integratie verklaart zulks in zijn of haar akte van
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding wanneer hij of zij niet wenst te worden gebonden door de
procedures vervat in artikel 14, lid 5 ter, ter zake van de wijziging van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII.”.

F. Bijlage I
1. In de vermelding voor de stof DDT worden de voorwaarden (genummerd 1 en 2) inzake de staking van de
productie geschrapt en vervangen door het woord „Geen”, en de woorden „Geen, behalve zoals gespecificeerd in
bijlage II” onder de voorwaarden voor gebruik geschrapt.
2. In de vermelding voor de stof heptachloor worden de voorwaarden voor gebruik geschrapt en vervangen door
het woord „Geen”.
3. In de vermelding voor de stof hexachloorbenzeen worden de voorwaarden voor productie en gebruik geschrapt
en in beide gevallen vervangen door het woord „Geen”.
4. De volgende stoffen worden opgenomen door invoeging van de volgende rijen in de juiste alfabetische volgorde:

„Hexachloorbutadieen

Productie

Geen

Gebruik

Geen

Productie

Geen

Gebruik

Geen, behalve voor het gamma-isomeer van HCH (lindaan), ge
bruikt als lokaal insecticide voor de volksgezondheid. Deze toe
passingen worden ingevolge dit Protocol in 2012 of een jaar na
dat de wijziging van kracht wordt opnieuw beoordeeld, naarge
lang van hetgeen het laatst geschiedt.

CAS: 87-68-3

Hexachloorcyclohexaan
(HCH) (CAS: 608-73-1),
inclusief lindaan (CAS:
58-89-9)
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Hexabroomdifenylether (a) Productie
en heptabroomodifenyle
ther (a)
Gebruik
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Geen

1. De Partijen kunnen de recycling van artikelen die een van deze
stoffen bevatten of kunnen bevatten en het gebruik en defini
tieve verwijdering van artikelen die vervaardigd zijn van gere
cyclede materialen die een van deze stoffen bevatten of kun
nen bevatten, toestaan mits deze op milieuverantwoorde wijze
geschieden en er niet toe leiden dat een van deze stoffen wordt
teruggewonnen ten behoeve van hergebruik.
2. Met ingang van 2013 en daarna om de vier jaar totdat boven
staande voorwaarde wordt afgeschaft of anderszins komt te
vervallen, beoordeelt het uitvoerend orgaan de voortgang die
de Partijen hebben geboekt met de verwezenlijking van het
uiteindelijke doel van de uitbanning van deze stoffen uit arti
kelen en beoordeelt het of de voorwaarde, die in elk geval ui
terlijk in 2030 zal vervallen, nog noodzakelijk is.

Tetrabroomdifenylether (b) Productie
en pentabroomdifenyle
ther (b)
Gebruik

Geen

1. De Partijen kunnen de recycling van artikelen die een van deze
stoffen bevatten of kunnen bevatten en het gebruik en defini
tieve verwijdering van artikelen die vervaardigd zijn van gere
cyclede materialen die een van deze stoffen bevatten of kun
nen bevatten, toestaan mits deze op milieuverantwoorde wijze
geschieden en er niet toe leiden dat een van deze stoffen wordt
teruggewonnen ten behoeve van hergebruik.
2. Met ingang van 2013 en daarna om de vier jaar totdat deze
voorwaarde wordt afgeschaft of anderszins komt te vervallen,
beoordeelt het uitvoerend orgaan de voortgang die de Partijen
hebben geboekt met de verwezenlijking van het uiteindelijke
doel van de uitbanning van deze stoffen uit artikelen en beoor
deelt het of de voorwaarde, die in elk geval uiterlijk in 2030
zal vervallen, nog noodzakelijk is.

Pentachloorbenzeen

Productie

Geen

Gebruik

Geen

Productie

Geen, behalve voor productie voor het gebruik onder a) tot en
met c) hieronder en a) tot en met e) in bijlage II.

Gebruik

Geen, behalve voor het volgende gebruik en het gebruik onder a)
tot en met e) in bijlage II:

CAS: 608-93-5

Perfluoroctaansulfonaat
(PFOS) (c)

a) chroomgalvanisatie, chroomanodisatie en reverse etching (elek
tronisch etsen) tot 2014;
b) chemisch of autokatalytisch plateren met nikkel-polytetrafluor
ethyleen tot 2014;
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c) etsen van kunststof substraten alvorens ze te metalliseren tot
2014;
d) brandblusschuimen, maar uitsluitend indien zij voor 18 decem
ber 2009 zijn geproduceerd of in gebruik waren.
Ter zake van brandblusschuimen:
i) De Partijen moeten trachten brandblusschuimen die PFOS be
vatten en voor 18 december 2009 geproduceerd zijn of in ge
bruik waren, uit te bannen en daarvan in 2014 verslag uit
brengen aan het uitvoerend orgaan.
ii) Op basis van de verslagen door de Partijen en punt i), beoor
deelt het uitvoerend orgaan in 2015 of het gebruik van brand
blusschuimen die PFOS bevatten en voor 18 december 2009
geproduceerd zijn of in gebruik waren, onderworpen moeten
worden aan aanvullende beperkingen.”
5. De vermelding voor de stof PCB wordt geschrapt en vervangen door de volgende:
Productie

Geen

Gebruik

Geen. Ten aanzien van PCB's die op de invoeringsdatum in ge
bruik zijn, zullen de Partijen:

„Polychloorbifenylen
(PCB's) (d)

1. zich vastberaden inspannen teneinde
a) het gebruik van identificeerbare PCB's in apparatuur (bijv.
transformatoren, condensatoren of andere apparatuur die
restvloeistoffen bevatten) welke hoeveelheden PCB's van
meer dan 5 dm3 bevatten en in een concentratie van
0,05 % PCB's of meer, zo snel mogelijk, maar uiterlijk op
31 december 2010 uit te bannen, of 31 december 2015
voor landen met een economie in overgang;
b) de vernietiging of zuivering op milieuverantwoorde wijze
te doen verlopen van:
— alle vloeibare PCB's bedoeld onder a) en andere vloei
bare PCB's die meer dan 0,005 % PCB's bevatten die
zich niet in apparatuur bevinden en wel uiterlijk op
31 december 2015; voor landen met een economie in
overgang geldt 31 december 2020 als uiterste datum;
— alle vloeibare PCB's bedoeld in punt 2, onder a), uiterlijk
31 december 2029;
c) de ontsmetting of vernietiging van apparatuur bedoeld in
punt 1, onder a), en punt 2, onder a), op milieuverant
woorde wijze te doen verlopen;
2. zich inspannen teneinde:
a) apparatuur (bijv. transformatoren, condensatoren of andere
apparatuur die vloeistoffen bevatten) die meer dan 0,005 %
PCB's bevatten en een volume van meer dan 0,05 dm3 zo
spoedig mogelijk maar uiterlijk op 31 december 2025 te
achterhalen en buiten gebruik te doen stellen;
b) andere artikelen te achterhalen die meer dan 0,005 % PCB's
bevatten (bijv. kabelmantels, verduurzaamd breeuwwerk en
geverfde voorwerpen) en ze in overeenstemming met arti
kel 3, lid 3, te beheren;
3. erop toezien dat de in punt 1, onder a), en punt 2, onder a),
omschreven apparatuur niet wordt geëxporteerd of geïmpor
teerd anders dan ten behoeve van milieuverantwoord afvalbe
heer;
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4. het volgende te bevorderen om blootstelling en gevaar te be
perken teneinde het gebruik van PCB's te beheersen:
a) PCB's uitsluitend gebruiken in intacte en niet-lekkende ap
paratuur en uitsluitend in omgevingen waar het gevaar van
vrijkoming in het milieu tot een minimum beperkt kan
worden en snel ondervangen kan worden;
b) PCB's niet gebruiken in apparatuur in omgevingen die ver
band houden met de productie of verwerking van voe
dingsmiddelen of veevoeders.
Indien PCB's worden gebruikt in bevolkte gebieden, waaronder
scholen en ziekenhuizen, alle redelijke maatregelen nemen ter
voorkoming van stroomuitval die brand zou kunnen veroorzaken,
en apparatuur periodiek op lekkages controleren.”

6. Voetnoot (a) aan het eind van bijlage I wordt geschrapt.
7. De volgende voetnoten worden aan het einde van bijlage I ingevoegd:
„(a) Onder „hexabroomdifenylether en heptabroomdifenylether” worden verstaan 2,2′,4,4′,5,5′-hexabroomdi
fenylether (BDE-153, CAS-nummer: 68631-49-2), 2,2′,4,4′,5,6′-hexabroomdifenylether (BDE-154, CASnummer: 207122-15-4), 2,2′,3,3′,4,5′,6-heptabroomdifenylether (BDE-175, CAS-nummer: 446255-22-7),
2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabroomdifenylether (BDE-183, CAS-nummer: 207122-16-5) en andere hexa- en hep
tabroomdifenylethers die voorkomen in octabroomdifenylether voor handelsdoeleinden.
(b)

Onder „tetrabroomdifenylether en pentabroomdifenylether” worden verstaan 2,2′,4,4′-tetrabroomdifenyl
ether (BDE-47, CAS-nummer: 40088-47-9) en 2,2′,4,4′,5-pentabroomdifenylether (BDE-99, CAS-nummer:
32534-81-9) en andere tetra- en pentabroomdifenylethers die voorkomen in pentabroomdifenylether voor
handelsdoeleinden.

(c)

Onder perfluoroctaansulfonaat (PFOS) worden verstaan stoffen die omschreven worden met de moleculaire
formule C8F17SO2X, waarbij X = OH, metaalzout, halogenide, amide of een ander derivaat, met inbegrip
van polymeren.

(d)

Onder „polychloorbifenylen” worden verstaan op zodanige wijze gevormde aromatische verbindingen dat de
waterstofatomen op het bifenylmolecuul (twee benzeenringen die met elkaar verbonden zijn door een enkele
koolstof-koolstofverbinding) kunnen worden vervangen door maximaal tien chlooratomen.”.

G Bijlage II
1. De vermeldingen voor de stoffen DDT, HCH en PCB in de tabel na de eerste paragraaf van bijlage II worden
geschrapt.
2. De volgende stoffen worden opgenomen door invoeging van de volgende rijen in de juiste alfabetische volgorde:

Uitvoeringsvoorschriften
„Stof
Gebruiksbeperkingen

Perfluoroctaansulfonaat
(PFOS) (a)

Voorwaarden

a) fotoresist- of antireflectiecoatings voor De Partijen moeten maatregelen ne
fotolithografische processen;
men om deze toepassingen uit te ban
b) fotografische coatings aangebracht op nen zodra er geschikte alternatieven
voorhanden zijn.
films, papier of printplaten;
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Uitvoeringsvoorschriften
Stof
Gebruiksbeperkingen

c)

Voorwaarden

nevelonderdrukkers voor niet-decora
tieve hardverchroming met chroom (VI)
en bevochtigingsmiddelen voor toepas
sing bij gecontroleerde galvanisatiesyste
men;

Uiterlijk in 2015 en daarna om de
vier jaar brengt iedere Partij waar
deze stoffen worden gebruikt verslag
uit over de voortgang die geboekt is
met de uitbanning ervan en verstrekt
dienaangaande informatie aan het uit
d) hydraulische vloeistoffen voor de lucht voerend orgaan. Op grond van deze
vaart;
verslagen worden deze beperkte toe
passingen opnieuw geëvalueerd.
e) bepaalde medische apparatuur (bijv.
ethyleentetrafluorethyleen copolymeer
lagen (EFTE) en productie van radio-op
ake EFTE, medische apparatuur voor invitrodiagnostiek en CCD-kleurfilters).
(a) Onder perfluoroctaansulfonaat (PFOS) worden verstaan stoffen die omschreven worden met de moleculaire formule
C8F17SO2X, waarbij X = OH, metaalzout, halogenide, amide of een ander derivaat, met inbegrip van polymeren.”.

H. Bijlage III
1. De tekst onder het kopje „Referentiejaar” voor elk van de stoffen vermeld in bijlage III wordt geschrapt en
vervangen door de volgende:
„1990, of een ander jaar uit de periode van 1985 tot en met 1995, of voor landen met een economie in
overgang, een ander jaar uit de periode van 1985 tot en met het jaar waarin het Protocol voor een Partij in
werking is getreden en zoals door die Partij vermeld bij de bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of
toetreding.”.
2. In de vermelding voor de stof hexachloorbenzeen wordt onder de naam van de stof de volgende tekst ingevoegd:
„CAS: 118-74-1”.
3. Aan het eind van de tabel wordt de volgende vermelding voor de stof PCB's ingevoegd:

„PCB's (c)

2005, of een ander jaar uit de periode van 1995 tot en met 2010, of voor landen
met een economie in overgang, een ander jaar uit de periode van 1995 tot en met
het jaar waarin het Protocol voor een Partij in werking is getreden en zoals door die
Partij vermeld bij de bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.”

4. Na voetnoot (b) wordt de volgende voetnoot ingevoegd:
„(c) Polychloorbifenylen, zoals omschreven in bijlage I, indien ze onbedoeld ontstaan en vrijkomen uit
antropogene bronnen.”.
I. Bijlage IV
1. In punt 2 worden tussen de haakjes het woord „en” geschrapt en aan het einde de woorden „en voor een gegeven
zuurstofgehalte” ingevoegd.
2. Punt 3 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
„3. De grenswaarden gelden voor de normale bedrijfsomstandigheden. Bij batchprocessen hebben de
grenswaarden betrekking op de gemiddelde niveaus die gedurende het volledige batchproces zijn vastgelegd,
bijv. tijdens het voorverwarmen, verwarmen en afkoelen.”.
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3. In punt 4 wordt voor het woord „normen” het woord „toepasselijke” ingevoegd en voor de woorden „de Europese
Commissie voor Normalisatie” het woord „bijvoorbeeld”.
4. Punt 6 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst en voetnoot:
„6. Emissies van PCDD/F worden uitgedrukt in totale toxiciteitsequivalent (TEQ) (1). De voor de toepassing van dit
Protocol te hanteren toxische-equivalentiefactoren moeten overeenkomen met de toepasselijke internationale
normen, met inbegrip van de toxische-equivalentiefactoren van PCDD/F voor zoogdieren zoals vastgelegd
door de Wereldgezondheidsorganisatie in 2005.
(1) De totale toxiciteitsequivalent (TEQ) wordt operationeel gedefinieerd door de som van de producten van
de concentratie van elke verbinding vermenigvuldigd met de waarde van de toxische-equivalentiefactor
(TEF) van die verbinding en is een schatting van de totale 2,3,7,8-TCDD-achtige activiteit van het mengsel.
De totale toxiciteitsequivalent werd voorheen afgekort tot TE.”.
5. Punt 7 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst en voetnoot:
„7. De volgende grenswaarden, die uitgaan van een zuurstofconcentratie in rookgassen van 11 %, zijn van
toepassing op de volgende typen verbrandingsovens:
Vast stedelijk afval (bestaande stationaire bronnen die meer dan 3 ton per uur verbranden en elke nieuwe
stationaire bron)
0,1 ng TEQ/m3
Vast medisch afval (bestaande stationaire bronnen die meer dan 1 ton per uur verbranden en elke nieuwe
stationaire bron)
Nieuwe stationaire bron:

0,1 ng TEQ/m3

Bestaande stationaire bron: 0,5 ng TEQ/m3
Gevaarlijk afval (bestaande stationaire bronnen die meer dan 1 ton per uur verbranden en elke nieuwe
stationaire bron)
Nieuwe stationaire bron:

0,1 ng TEQ/m3

Bestaande stationaire bron: 0,2 ng TEQ/m3
Niet-gevaarlijk industrieel afval (1) (2)
Nieuwe stationaire bron:

0,1 ng TEQ/m3

Bestaande stationaire bron: 0,5 ng TEQ/m3
(1) Met inbegrip van verbrandingsovens voor biomassa-afval dat gehalogeneerde organische verbindingen of
zware metalen kan bevatten als gevolg van de behandeling met houtverduurzamingsmiddelen of bescher
mingslagen, en in het bijzonder met inbegrip van biomassa-afval afkomstig van bouw- en sloopafval, maar
met uitzondering van verbrandingsovens die uitsluitend overig biomassa-afval verwerken.
(2) Landen met een economie in overgang kunnen bijstoken van niet-gevaarlijk industrieel afval bij industriële
processen, waar dergelijk afval als aanvullende brandstof wordt gebruikt en maximaal 10 % van de energie
levert, uitsluiten.”.
6. De volgende nieuwe punten worden ingevoegd na punt 7:
„8. De volgende grenswaarde, die uitgaat van een zuurstofconcentratie in rookgassen van 16 %, is van toepassing
op sinterinstallaties:
0,5 ng TEQ/m3
9. De volgende grenswaarde, die uitgaat van de feitelijke zuurstofconcentratie in rookgassen, is van toepassing
op de volgende bron:
Secundaire staalproductie — elektrische boogovens met een productiecapaciteit van meer dan 2,5 ton
gesmolten staal per uur voor verdere bewerking:
0,5 ng TEQ/m3”.
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J. Bijlage VI
1. De huidige tekst van de bijlage wordt genummerd als punt 1.
2. In punt a) worden na de woorden „dit Protocol” de woorden „voor een Partij” ingevoegd.
3. Punt b) wordt als volgt vervangen:
„Voor bestaande stationaire bronnen:
i) acht jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voor een Partij. Deze termijn kan voor specifieke
bestaande stationaire bronnen zo nodig worden verlengd in overeenstemming met de in de nationale
wetgeving voorziene afschrijvingstermijn, of
ii) voor een Partij die een land is met een overgangseconomie, ten hoogste 15 jaar na de datum van inwerking
treding van dit Protocol voor die Partij.”.
4. Aan het eind van de bijlage wordt het volgende nieuwe punt ingevoegd:
„2. De tijdschema's voor de toepassing van grenswaarden en de beste beschikbare technieken die naar aanleiding
van een wijziging van dit Protocol zijn geactualiseerd of ingevoerd zijn:
a) voor nieuwe stationaire bronnen, twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende
wijziging voor een Partij;
b) voor bestaande stationaire bronnen:
i) acht jaar na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging voor een Partij, of
ii) voor een Partij die een land is met een overgangseconomie, ten hoogste 15 jaar na de datum van
inwerkingtreding van dit Protocol voor die Partij.”.
K. Bijlage VIII
1. In de tweede zin van deel I worden voor de woorden „Bijlage V” de woorden „De leidraad waarnaar verwezen
wordt in” ingevoegd.
2. De beschrijving van categorie 1 in de tabel in deel II wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
„Afvalverbranding, met inbegrip van bijstoken, van stedelijk, gevaarlijk, niet-gevaarlijk en medisch afval en
zuiveringsslib.”.
3. In de tabel van deel II worden de volgende nieuwe categorieën ingevoegd:
„13

Specifieke chemische productieprocessen waarbij onbedoeld gevormde persistente organische verontrei
nigende stoffen vrijkomen, in het bijzonder de productie van chloorfenolen en chloranil.

14

Thermische processen in de metallurgische industrie, op chloor gebaseerde methoden.”
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WIJZIGINGEN VAN HET PROTOCOL
als vervat in artikel 1 van Besluit 2009/2 van het uitvoerend orgaan van het Verdrag

A. Bijlage I
1. De volgende stoffen worden opgenomen door invoeging van de volgende rijen in de juiste alfabetische volgorde:
„Polychloor-naftalenen
(PCN)

Productie

Geen

Gebruik

Geen

Gechloreerde paraffines
met een korte keten (d)

Productie

Geen, behalve voor de productie voor de toepas
singen omschreven in bijlage II

Gebruik

Geen, behalve voor de toepassingen omschreven
in bijlage II”

2. De volgende voetnoot wordt aan het einde van bijlage I ingevoegd:
„(d) Onder gechloreerde paraffines met een korte keten worden verstaan gechloreerde alkanen met een keten van
10 tot 13 koolstofatomen en 48 gewichtsprocent of meer chloor.”.
B. Bijlage II
1. De volgende stoffen worden opgenomen door invoeging van de volgende rijen in de juiste alfabetische volgorde:
„Gechloreerde paraffines
met een korte keten (b)

a) Vlamvertragers in rubber ge De Partijen moeten maatregelen nemen om deze
bruikt in transportbanden in toepassingen uit te bannen zodra er geschikte al
de mijnbouw;
ternatieven voorhanden zijn.
b) Vlamvertragers ten behoeve Uiterlijk in 2015 en daarna om de vier jaar
van hechtmiddelen in waterke brengt iedere Partij waar deze stoffen worden ge
ringen.
bruikt verslag uit over de voortgang die geboekt
is met de uitbanning ervan en verstrekt dienaan
gaande informatie aan het uitvoerend orgaan. Op
grond van deze verslagen worden deze beperkte
toepassingen opnieuw geëvalueerd.”

2. De volgende voetnoot wordt aan het einde van bijlage II ingevoegd:
„(b) Onder gechloreerde paraffines met een korte keten worden verstaan gechloreerde alkanen met een keten van
10 tot 13 koolstofatomen en 48 gewichtsprocent of meer chloor.”.
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/770 VAN DE COMMISSIE
van 14 april 2016
tot vaststelling van een gemeenschappelijk formulier voor de indiening van informatie over de
werking van de procedures overeenkomstig Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 2068)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en
uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (1), en met name artikel 22, lid 1,

Na raadpleging van het comité dat is ingesteld bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen,
houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de
Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de
Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om ervoor te zorgen dat informatie door de lidstaten in een consistente gestandaardiseerde vorm wordt verstrekt,
is het passend een gemeenschappelijk formulier vast te stellen dat de lidstaten moeten gebruiken om hun rappor
tageverplichtingen krachtens Verordening (EU) nr. 649/2012 te vervullen.

(2)

Het is passend de precieze rapportageperioden te bepalen teneinde duidelijkheid en samenhang te garanderen
aangezien in Verordening (EU) nr. 649/2012 is vereist dat de lidstaten om de drie jaar informatie over de werking
van de ingevoerde procedures zenden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij dit besluit bevat het gemeenschappelijk formulier voor de indiening door de lidstaten van de krachtens
artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 649/2012 vereiste informatie.

Artikel 2

Het eerste verslag over de informatie die door de lidstaten krachtens artikel 22, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 649/2012 moet worden ingediend, heeft betrekking op de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. De daaropvolgende
verslagen hebben telkens betrekking op een periode van drie jaar.
(1) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60.
(2) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
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Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 april 2016.
Voor de Commissie
Karmenu VELLA

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
VRAGENLIJST
Deel 1: Algemene informatie

1.

Lidstaat waarvoor u rapporteert:

2.

Naam van de voornaamste contactpersoon:

3.

E-mailadres van de voornaamste contactpersoon:

4.

Rapportageperiode:

Deel 2: Informatie over de aangewezen nationale instantie (artikel 4 van Verordening (EU) nr. 649/2012)

5.

Hoeveel aangewezen nationale instanties zijn er in uw lidstaat?

6.

Indien er meer is dan één, geef precies aan hoe de verantwoordelijkheden tussen deze instanties verdeeld zijn.

7.

Wat is/zijn de naam/namen van de aangewezen nationale instantie(s)?

8.

Vermeld het aantal personen (in voltijdequivalent) die in de aangewezen nationale instantie(s) werken aan de
tenuitvoerlegging van de PIC-verordening.

Indien er verschillende aangewezen nationale instanties zijn, vermeld voor elke instantie het aantal.

9.

Is/zijn de aangewezen nationale instantie(s) ook betrokken bij de uitvoering van andere Europese/internationale
wetgeving/verdragen/programma's inzake chemische stoffen?
ja
neen

Zo ja, geef aan bij welke wetgeving/verdragen/programma's en hoe de coördinatie met andere bevoegde instanties in uw
land is georganiseerd.

10.

Hoeveel kennisgevingen van uitvoer en speciale RIN-verzoeken hebben de aangewezen nationale instantie(s)
jaarlijks aanvaard (en aan het ECHA toegezonden voor verdere verwerking)?
Kennisgevingen van uitvoer

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal

Speciale RIN-verzoeken
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Deel 3: Ondersteuning van exporteurs en importeurs

11.

Hebben de aangewezen nationale instantie(s) bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd om
exporteurs en importeurs te ondersteunen bij de naleving van de PIC-verordening?
ja
neen

Zo ja, geef aan welke activiteiten. (Er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist.)
online technische en wetenschappelijke richtsnoeren (andere dan die van het ECHA)
verwijzing naar de webpagina's van het ECHA over PIC en ePIC
specifieke webpagina met informatie over de PIC-verordening
bewustmakingscampagne
sociale media
bezoeken aan bedrijven
specifiek e-mailadres voor verzoeken om informatie
nationale helpdesk
workshops en vergelijkbare opleidingsactiviteiten
andere
Indien andere, geef aan welke.
Zo nee, geef aan waarom dergelijke ondersteuning niet nodig is.
12.

Bent u van oordeel dat deze bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten de naleving van Verordening (EU)
nr. 649/2012 door exporteurs en importeurs hebben verbeterd?
ja
neen

Licht nader toe.

13.

Voor welke twee onderwerpen verzoeken uitvoerders en invoerders de aangewezen nationale instantie(s) het
vaakst om ondersteuning? Kruis twee onderwerpen aan.
kennisgeving van uitvoer
uitdrukkelijke toestemming
ontheffing
speciaal RIN
rapportering overeenkomstig artikel 10
andere

Indien andere, geef aan welke.
14.

Geef bij schatting aan hoeveel tijd de aangewezen nationale instantie(s) aan dergelijke ondersteuning besteden.
tot 10 % van de werklast
20 % van de werklast
30 % van de werklast
40 % van de werklast
meer dan 40 % van de werklast
niet kwantificeerbaar
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Deel 4: Coördinatie tussen aangewezen nationale instanties/het ECHA en de Commissie

15.

Bent u tevreden over de coördinatie tussen uw aangewezen nationale instantie(s) en de Commissie?
ja
neen

Licht nader toe.
16.

Geef, indien van toepassing, aan op welke gebieden verbetering mogelijk is inzake coördinatie. (Er kunnen
meerdere vakjes worden aangekruist.)
artikel 8, lid 5: uitvoer in geval van een noodsituatie
artikel 8, lid 7: op verzoek te verstrekken aanvullende informatie over de uitgevoerde chemische stof
artikel 11, lid 6: verplichting van de lidstaten om de Commissie te assisteren bij het inwinnen van informatie
artikel 11, lid 7: beoordeling van de noodzaak om maatregelen op het niveau van de Unie voor te stellen
artikel 11, lid 8: procedure wanneer een lidstaat definitieve nationale regelgeving vaststelt
artikel 13, lid 6: beoordeling van de noodzaak om maatregelen op het niveau van de Unie voor te stellen
artikel 14, lid 1: verplichting om van het secretariaat ontvangen informatie door te zenden
artikel 14, lid 5: advies en hulp aan invoerende partijen op verzoek
artikel 14, lid 6: beslissing van een lidstaat dat geen uitdrukkelijke toestemming is vereist
artikel 14, lid 7: beslissing van een lidstaat dat de uitvoer doorgang kan vinden
artikel 14, lid 7: beoordeling van een lidstaat van de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid of het milieu
artikel 14, lid 8: periodieke toetsing van de geldigheid van de uitdrukkelijke toestemming
artikel 18, lid 1: verplichting van de Commissie, de lidstaten en het ECHA om toe te zien op de naleving door de
exporteurs
artikel 20: uitwisseling van informatie
artikel 21: technische bijstand
artikel 23: bijwerking van de bijlagen
andere

Indien andere, geef aan welke.
17.

Bent u tevreden over de coördinatie tussen uw aangewezen nationale instantie(s) en het ECHA?
ja
neen

Licht nader toe.
18.

Geef, indien van toepassing, aan op welke gebieden verbetering mogelijk is inzake coördinatie. (Er kunnen
meerdere vakjes worden aangekruist.)
artikel 6, lid 1, onder c): bijstand en technische en wetenschappelijke richtsnoeren en hulpmiddelen aan de industrie
artikel 8, lid 7: op verzoek te verstrekken aanvullende informatie over de uitgevoerde chemische stof
artikel 11, lid 6: verplichting van de lidstaten om de Commissie te assisteren bij het inwinnen van informatie
artikel 11, lid 7: beoordeling van de noodzaak om maatregelen op het niveau van de Unie voor te stellen
artikel 13, lid 6: beoordeling van de noodzaak om maatregelen op het niveau van de Unie voor te stellen
artikel 20: uitwisseling van informatie
artikel 21: technische bijstand
artikel 23: bijwerking van de bijlagen
andere

Indien andere, geef aan welke.
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Deel 5: Aan partijen en andere landen toegezonden kennisgevingen van uitvoer

(Enkel van toepassing voor lidstaten die tijdens de rapportageperiode kennisgevingen van uitvoer hebben verwerkt)

19.

Aan welke van de in het formulier voor kennisgeving van uitvoer gevraagde informatievereisten is het voor
exporteurs moeilijk te voldoen? (Er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist.)
de identiteit van de uit te voeren stof
de identiteit van het uit te voeren mengsel
de identiteit van het uit te voeren artikel
informatie over de uitvoer (bv. contactgegevens van importeurs)
informatie over de gevaren of risico's van de chemische stof en voorzorgsmaatregelen
overzicht van de fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen
informatie over de definitieve regelgeving door de Europese Unie
door de uitvoerende partij verstrekte aanvullende informatie
de beschikbaarheid van GN-codes of CUS-nummers
het voorgenomen gebruik van de chemische stof door het invoerende land
overzicht van en redenen voor de definitieve regelgeving en datum van inwerkingtreding
geen

Geef hierover indien nodig aanvullende informatie.
20.

Wat is het aantal naar de exporteur teruggezonden kennisgevingen van uitvoer voor de redenen in de
onderstaande tabel?
Reden/Aantal per jaar

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Verzoek om herindiening
Verworpen
Geef, indien van toepassing, aan welke de meest voorkomende redenen zijn voor verzoeken om herindiening en voor de
verwerping van kennisgevingen van uitvoer.
Redenen voor verzoeken om herindiening van kennisgevingen van uitvoer:
Redenen voor de verwerping van kennisgevingen van uitvoer:
21.

Heeft u moeilijkheden ondervonden om het tijdskader voor het doorzenden van de kennisgevingen aan het
ECHA na te leven?
ja
neen

Zo ja, licht nader toe en geef hierover indien nodig aanvullende informatie.
Artikel 8, lid 5: uitvoer van een chemische stof in verband met een noodsituatie
22.

Heeft u te maken gehad met een noodsituatie overeenkomstig artikel 8, lid 5?
ja
neen

Zo ja, omschrijf de voornaamste gevallen (bv. gebruikte chemische stof, invoerend land, voorgenomen gebruik, aard van
de noodsituatie).
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Heeft u moeilijkheden ondervonden bij de toepassing van de procedure voor een noodsituatie?
ja
neen
er heeft zich geen dergelijke situatie voorgedaan

Zo ja, licht nader toe.
Artikel 8, lid 7: verstrekken van beschikbare aanvullende informatie over uitgevoerde chemische stoffen
24.

Is u verzocht aan invoerende partijen of invoerende andere landen aanvullende informatie te verstrekken over
uitgevoerde chemische stoffen?
ja
neen

Zo ja, omschrijf deze gevallen (bv. naam van de chemische stof, contactgegevens van de importeur, invoerend land, aard
van de verstrekte aanvullende informatie).
25.

Heeft u, indien u een dergelijk verzoek ontving, moeilijkheden ondervonden om de aanvullende informatie te
verstrekken?
ja
neen

Zo ja, licht nader toe.
Artikel 8, lid 8: administratieve vergoedingen voor kennisgevingen van uitvoer
26.

Vraagt/vragen de aangewezen nationale instantie(s) in uw land een administratieve vergoeding voor kennisge
vingen van uitvoer?
ja
neen
afhankelijk van de aangewezen nationale instantie

Indien het antwoord afhangt van de aangewezen nationale instantie, geef aanvullende informatie.
Indien een vergoeding wordt gevraagd, beantwoord de vragen 27 tot en met 30. Indien niet, ga verder met vraag 31.
27.

Wat is het bedrag van deze administratieve vergoeding? (Indien niet in euro uitgedrukt, vermeld de munteenheid.)

28.

Wat is de datum van inwerkingtreding van de administratieve vergoeding?

29.

Heeft u klachten ontvangen van exporteurs met betrekking tot het bedrag van de administratieve vergoedingen?
ja
neen

Zo ja, licht de aard van de klachten nader toe en geef het aantal per jaar.
30.

Heeft de administratieve vergoeding volgens u een invloed gehad op het aantal kennisgevingen? (facultatief)
ja
neen
weet niet

Zo ja, licht nader toe.

18.5.2016

NL

31.

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/39

Vraagt/vragen de aangewezen nationale instantie(s) in uw land een administratieve vergoeding voor verzoeken
om uitdrukkelijke toestemming?
ja
neen
afhankelijk van de aangewezen nationale instantie

Indien het antwoord afhangt van de aangewezen nationale instantie, geef aanvullende informatie.
Indien een administratieve vergoeding wordt gevraagd, geef het bedrag aan (en de munteenheid, indien niet in euro
uitgedrukt).

Deel 6: Informatie betreffende de invoer en uitvoer van chemische stoffen

Exporteurs (artikel 10)
32.

Heeft u vertragingen ondervonden bij de indiening door exporteurs van informatie over de hoeveelheid
chemische stof, als zodanig of als mengsel of in artikelen, die tijdens de rapportageperiode naar elke partij of
ander land is vervoerd?
ja
neen
niet van toepassing

Zo ja, geef hierover aanvullende informatie.
Importeurs (artikel 10)
33.

Heeft u vertragingen ondervonden bij de indiening door importeurs van informatie over de hoeveelheid
chemische stof, als zodanig of als mengsel of in artikelen, die zij tijdens de rapportageperiode hebben ontvangen?
ja
neen
niet van toepassing

Zo ja, geef hierover aanvullende informatie.
34.

Worden de gegevens of de informatie over de invoer gebruikt door de aangewezen nationale instantie(s), de
douane of andere handhavingsautoriteiten in uw land?
ja
neen
weet niet

Zo ja, geef aan hoe deze worden gebruikt.
Rapportering door lidstaten aan het ECHA
35.

Heeft u moeilijkheden ondervonden bij het rapporteren van geaggregeerde informatie via ePIC overeenkomstig
artikel 10 en bijlage III?
ja
neen

Zo ja, geef een nauwkeurige beschrijving van de ondervonden moeilijkheden.
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Heeft u vertragingen ondervonden bij het indienen van informatie via ePIC overeenkomstig bijlage III?
ja
neen

Zo ja, geef de redenen voor deze vertragingen aan.

Deel 7: Verplichtingen met betrekking tot de uitvoer van chemische stoffen anders dan de kennisgeving van uitvoer

Mededeling van informatie en besluiten aan de belanghebbenden in het rechtsgebied van uw lidstaat
(artikel 14, lid 3)
37.

Op welke wijze heeft u aan de belanghebbenden in het rechtsgebied van uw lidstaat informatie meegedeeld over
besluiten en/of voorwaarden van invoerende landen? (Er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist.)
e-mail
website
nieuwsbrieven
op andere wijze

Indien op andere wijze, geef aan hoe.
Naleving van de besluiten door exporteurs in elke reactie inzake de invoer (artikel 14, lid 4)
38.

Heeft u problemen ondervonden met betrekking tot de naleving door exporteurs van reacties inzake de invoer
die door partijen worden verstrekt?
ja
neen

Zo ja, licht nader toe.
Ondersteuning van invoerende partijen (artikel 14, lid 5)
39.

Heeft u op verzoek advies en/of hulp verleend aan invoerende partijen bij het verkrijgen van nadere informatie
die nodig is voor de voorbereiding van een reactie betreffende de invoer van een bepaalde chemische stof bij het
secretariaat van het verdrag?
ja
neen

Zo ja, geef hierover aanvullende informatie.
Stoffen die niet kunnen worden uitgevoerd tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan (artikel 14, lid 6)
40.

Heeft u tijdens de rapportageperiode de procedure voor uitdrukkelijke toestemming toegepast overeenkomstig
artikel 14, lid 6, onder a)?
ja
neen

Zo ja, geef het aantal verzoeken om uitdrukkelijke toestemming en het aantal ontvangen reacties per jaar aan.
Aantal verzoeken

Jaar 1
Jaar 2

Aantal reacties
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Aantal reacties

Jaar 3
Totaal

41.

Heeft u de procedure voor uitdrukkelijke toestemming toegepast overeenkomstig artikel 14, lid 6, onder b)?
ja
neen

Zo ja, geef het aantal speciale RIN-verzoeken per jaar aan waarvoor de invoerende partij toestemming voor invoer heeft
gegeven aan de hand van de in de PIC-circulaire gepubliceerde reactie inzake de invoer.
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal

42.

Heeft u moeilijkheden ondervonden bij de toepassing van de procedure voor uitdrukkelijke toestemming?
ja
neen
niet van toepassing

Zo ja, licht nader toe.
43.

Heeft u moeten beslissen over de vraag of geen uitdrukkelijke toestemming nodig was voor naar OESO-landen
uit te voeren chemische stoffen opgenomen in deel 2 van bijlage I?
ja
neen
niet van toepassing, aangezien uw aangewezen nationale instantie geen dergelijke kennisgeving van uitvoer heeft
ontvangen

Zo ja, geef het aantal gevallen per jaar aan.
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal

44.

Heeft u moeilijkheden ondervonden bij het nemen van een beslissing over de vraag of geen uitdrukkelijke
toestemming nodig was voor naar OESO-landen uit te voeren chemische stoffen opgenomen in deel 2 van
bijlage I?
ja
neen
niet van toepassing aangezien een dergelijk geval zich niet heeft voorgedaan

Zo ja, licht nader toe.
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Beslissing van een aangewezen nationale instantie dat de uitvoer doorgang kan vinden 60 dagen nadat om
uitdrukkelijke toestemming is verzocht (artikel 14, lid 7)
45.

Heeft u verzoeken om ontheffing ontvangen overeenkomstig artikel 14, lid 7?
ja
neen
niet van toepassing aangezien uw aangewezen nationale instantie geen verzoeken om uitdrukkelijke toestemming
heeft ontvangen

Zo ja, geef het aantal gevallen per jaar aan.
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal
46.

Heeft u moeilijkheden ondervonden bij het toepassen van de procedure uit hoofde van artikel 14, lid 7?
ja
neen
niet van toepassing aangezien een dergelijk geval zich niet heeft voorgedaan

Zo ja, licht nader toe.
Geldigheid van de uitdrukkelijke toestemming (artikel 14, lid 8)
47.

Heeft u ervaring met gevallen waarin de uitvoer doorgang heeft gevonden in afwachting van een reactie op een
nieuw verzoek om uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig de tweede alinea van artikel 14, lid 8?
ja
neen
niet van toepassing, aangezien uw aangewezen nationale instantie geen kennisgeving van uitvoer heeft ontvangen
waarvoor uitdrukkelijke toestemming was vereist

Zo ja, geef aan in hoeveel gevallen.
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal

Deel 8: Verplichtingen met betrekking tot de invoer van chemische stoffen

Invoerbesluiten beschikbaar gesteld aan de belanghebbenden (artikel 13, lid 5)
48.

Hoe worden invoerbesluiten van de Europese Unie beschikbaar gesteld aan de belanghebbenden in uw
rechtsgebied? (Er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist.)
e-mail
websites van aangewezen nationale instanties
nieuwsbrieven
op andere wijze

Indien op andere wijze, geef aan hoe.
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Deel 9: Informatie over douanevervoer

Informatie over het eerste douanevervoer en vereisten voor het tijdskader (artikel 16)
49.

Heeft u tijdens de rapportageperiode artikel 16 moeten toepassen?
ja
neen

Zo ja, geef het aantal gevallen, de betrokken partijen bij het Verdrag van Rotterdam en de vereiste informatie aan.
50.

Bent u op de hoogte van problemen die exporteurs hebben ondervonden bij de toepassing van artikel 16?
ja
neen
niet van toepassing aangezien een dergelijk geval zich niet heeft voorgedaan

Zo ja, licht nader toe.

Deel 10: Vereisten die verband houden met uitgevoerde chemische stoffen en bij deze stoffen te voegen informatie

51.

Hebben nationale handhavingsinstanties in uw lidstaat problemen ondervonden met de naleving van de vereisten
met betrekking tot de bij de chemische stoffen te voegen informatie?
ja
neen
weet niet

Zo ja, beantwoord de vragen 52 tot en met 54 en geef aan of deze nalevingskwesties verband hielden met de volgende
verplichtingen:
52.

De toepassing van de vereisten betreffende de verpakking en etikettering krachtens:
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1) (gewasbeschermingsmiddelen)
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2) (biocidenverordening)
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3) (CLP-verordening)
andere

Indien andere, geef aan welke.
53.

De toepassing van de vereisten betreffende veiligheidsinformatiebladen krachtens:
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening)
andere

Indien andere, geef aan welke.
54.

De verplichting informatie te verstrekken:
op het etiket in één of meer van de officiële talen/hoofdtalen van het land van bestemming
op de veiligheidsinformatiebladen in één of meer van de officiële talen/hoofdtalen van het land van bestemming
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Heeft u enig probleem ondervonden met de naleving van de informatie- en verpakkingsvereisten die verband
houden met de uitgevoerde producten?
ja
neen
niet van toepassing

Zo ja, geef aan of deze nalevingskwesties verband hielden met:
de toepassing van de zuiverheidsspecificatie overeenkomstig de wetgeving van de Unie (bv. de wetgeving betreffende
gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
de optimalisatie van houders om het risico van het ontstaan van verouderde voorraden te beperken
de uiterste gebruiksdatum
de opslagomstandigheden op het etiket
andere
Indien andere, geef aan welke.

(1) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG
van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).
(2) Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de
markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).
(3) Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen
67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008,
blz. 1).

Deel 11: Technische bijstand (facultatief)

Samenwerking
56.

Bent u betrokken geweest bij samenwerking met ontwikkelingslanden, landen met een overgangseconomie of
niet-gouvernementele organisaties om het goede beheer van chemische stoffen te verbeteren en met name om het
Verdrag van Rotterdam ten uitvoer te leggen?
ja
neen

Zo ja, in welke vorm? (Er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist.)
het verstrekken van technische informatie
het bevorderen van de uitwisseling van deskundigen
het verlenen van steun voor het oprichten of in stand houden van aangewezen nationale instanties
het verlenen van technische deskundigheid voor de identificatie van gevaarlijke bestrijdingsmiddelformuleringen
het verlenen van technische deskundigheid voor het opstellen van kennisgevingen aan het secretariaat
andere
Indien andere, geef aan welke.
Geef aan welke de begunstigde landen zijn van deze samenwerking.
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Activiteitsopbouw
57.

Heeft u deelgenomen aan projecten/internationale activiteiten die verband houden met activiteitsopbouw op het
gebied van het beheer van chemische stoffen of heeft u niet-gouvernementele organisaties ondersteund die bij
dergelijke activiteiten betrokken zijn?
ja
neen

Zo ja, beschrijf deze activiteiten.

Deel 12: Handhaving van Verordening (EU) nr. 649/2012

Algemene informatie
58.

Welke zijn de handhavingsautoriteiten die betrokken zijn bij de handhaving van Verordening (EU) nr. 649/2012
in uw lidstaat?
douane
andere handhavingsautoriteiten

Indien andere handhavingsautoriteiten betrokken zijn, geef aan welke.
59.

Indien de handhavingsautoriteiten (andere dan de douane) ook andere EU-wetgeving handhaven, geef aan welke:
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Verordening (EG) nr. 1272/2008
Verordening (EU) nr. 528/2012
Verordening (EG) nr. 1107/2009
andere

Indien andere, geef aan welke.
60.

Beschikken de handhavingsautoriteiten over voldoende middelen? (facultatief)
ja
neen

Licht nader toe.
61.

Worden inspecteurs of andere personen die belast zijn met handhaving regelmatig opgeleid over Verordening (EU)
nr. 649/2012?
ja
neen

Zo ja, licht nader toe (bv. aard van de opleiding, onderwerpen die aan bod komen, frequentie van de opleiding).
Zo nee, geef aan waarom deze personen niet regelmatig opgeleid worden.
Handhavingsstrategie
62.

Heeft uw instantie (of enige andere relevante autoriteit) een handhavingsstrategie voor Verordening (EU)
nr. 649/2012?
ja
neen

Gelieve als volgt toe te lichten:
62.a) zo ja, is deze handhavingsstrategie reeds uitgevoerd?
ja
neen
Licht nader toe.
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62.b) zo nee, zijn er plannen om een handhavingsstrategie te ontwikkelen?
ja
neen
Licht nader toe.

Rapportering over handhavingsactiviteiten
63.

Kruis de handhavingsactiviteiten aan die in uw lidstaat zijn uitgevoerd. (Er kunnen meerdere vakjes worden
aangekruist.)
conformiteitscontroles
bezoeken ter plaatse
steekproeven
andere

Indien andere, geef aan welke.
64.

Geef het totale aantal officiële controles aan op de uitvoer (zoals inspecties of onderzoeken of andere handha
vingsmaatregelen die de handhavingsautoriteiten hebben uitgevoerd) waarin Verordening (EU) nr. 649/2012 is
toegepast of gehandhaafd tijdens de rapportageperiode.
Douane

Inspecteurs

Overige

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal

Geef indien nodig aanvullende informatie.
65.

Geef het totale aantal officiële controles aan op de invoer (zoals inspecties of onderzoeken of andere handhavings
maatregelen die de handhavingsautoriteiten hebben uitgevoerd) waarin Verordening (EU) nr. 649/2012 is
toegepast of gehandhaafd tijdens de rapportageperiode.
Douane

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal

Geef indien nodig aanvullende informatie.

Inspecteurs

Overige
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Bevoegdheden van de handhavingsautoriteiten
66.

Geef een beschrijving van de maatregelen die handhavingsautoriteiten kunnen nemen om de naleving van
Verordening (EU) nr. 649/2012 te waarborgen (bv. inbeslagneming, ingebrekestelling, stopzetting van de
activiteiten).

Nadere gegevens met betrekking tot inbreuken
67.

Aantal vastgestelde inbreuken op Verordening (EU) nr. 649/2012 door:
Douane

Inspecteurs

Overige

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal

68.

Aard van de door de douane vastgestelde inbreuken en aantal per jaar:
Vastgestelde inbreuk

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 2

Jaar 3

Etikettering
Veiligheidsinformatiebladen
Uiterste gebruiksdatum van de chemische stof
Chemische stof niet in overeenstemming met
de kennisgeving van uitvoer
Andere (in te voegen in nieuwe rijen)

69.

Aard van de door inspecteurs vastgestelde inbreuken en aantal per jaar:
Vastgestelde inbreuk

Etikettering
Veiligheidsinformatiebladen
Uiterste gebruiksdatum van de chemische stof
Chemische stof niet in overeenstemming met
de kennisgeving van uitvoer

Jaar 1
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Jaar 2

Jaar 3

Andere (in te voegen in nieuwe rijen)

Sancties
70.

Beschrijf de sanctieregeling in geval van inbreuken op Verordening (EU) nr. 649/2012 (bv. strafrechtelijke/admi
nistratieve sancties, vangnetbepalingen of specifieke sancties voor specifieke inbreuken).

71.

Voor hoeveel inbreuken op Verordening (EU) nr. 649/2012 zijn sancties opgelegd tijdens de rapportageperiode?
Aantal sancties

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Totaal

Samenwerking
72.

Wordt tussen de aangewezen nationale instantie(s) en de handhavingsautoriteiten op regelmatige basis informatie
uitgewisseld?
ja
neen

Licht nader toe.
73.

Heeft u suggesties voor een verbetering van de samenwerking tussen de aangewezen nationale instantie(s) en de
handhavingsautoriteiten?

74.

Wordt tussen de aangewezen nationale instantie(s) en de leden uit uw land van het Forum voor de uitwisseling
van handhavingsinformatie („het Forum”) op regelmatige basis informatie uitgewisseld?
ja
neen

Licht nader toe.
75.

Is de aangewezen nationale instantie tevreden over de samenwerking met de leden van het Forum?
ja
neen

Zo ja, geef aanvullende informatie.
76.

Heeft u suggesties voor een verbetering van de samenwerking tussen de aangewezen nationale instantie(s) en de
leden van het Forum?
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Rol van het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie (zie artikel 18, lid 2)
77.

Is de aangewezen nationale instantie tevreden over de activiteiten die het Forum heeft uitgevoerd? (facultatief)
ja
neen
geen ervaring met de activiteiten van het Forum

Zo nee, licht nader toe.
78.

Heeft u suggesties voor een verbetering van de activiteiten van het Forum met betrekking tot de handhaving van
Verordening (EU) nr. 649/2012? (facultatief)

Deel 13: IT-gerelateerde aspecten

Aangewezen nationale instanties en het ePIC-systeem
79.

Ervaren de aangewezen nationale instanties het ePIC-systeem als gebruiksvriendelijk voor, met name:

a) kennisgevingen van uitvoer (artikel 8)?
ja
neen
geen ervaring
Zo nee, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
b) verzoeken om uitdrukkelijke toestemming (artikel 14)?
ja
neen
geen ervaring
Zo nee, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
c) speciale RIN-verzoeken (artikel 19, lid 2)?
ja
neen
geen ervaring
Zo nee, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
d) ontheffingen (artikel 14, leden 6 en 7)?
ja
neen
geen ervaring
Zo nee, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
e) rapportering overeenkomstig artikel 10?
ja
neen
Zo nee, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
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f) andere PIC-procedures?
ja
neen
geen ervaring
Licht de aard van de procedure toe en geef, indien van toepassing, aan welk probleem/welke problemen zich gesteld
heeft/hebben.
Exporteurs en het ePIC-systeem
80.

Geef, indien mogelijk, feedback van exporteurs over de gebruiksvriendelijkheid van het ePIC-systeem voor
(facultatief):

a) kennisgevingen van uitvoer
gebruiksvriendelijk
niet gebruiksvriendelijk
Indien niet gebruiksvriendelijk, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
b) speciale RIN-verzoeken
gebruiksvriendelijk
niet gebruiksvriendelijk
Indien niet gebruiksvriendelijk, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
c) ontheffingen (artikel 14, leden 6 en 7)
gebruiksvriendelijk
niet gebruiksvriendelijk
Indien niet gebruiksvriendelijk, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
d) rapportering overeenkomstig artikel 10
gebruiksvriendelijk
niet gebruiksvriendelijk
Indien niet gebruiksvriendelijk, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
e) het beheer van mengsels/artikelen via ePIC
gebruiksvriendelijk
niet gebruiksvriendelijk
Indien niet gebruiksvriendelijk, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
f) het ePIC-systeem in het algemeen
gebruiksvriendelijk
niet gebruiksvriendelijk
Indien niet gebruiksvriendelijk, geef aan welk probleem/welke problemen zich gesteld heeft/hebben.
Douane, andere handhavingsautoriteiten en het ePIC-systeem (facultatief)
81.

Maken douaneautoriteiten in uw land gebruik van het ePIC-systeem?
ja
neen

Zo nee, gelieve uit te leggen op welke wijze de douaneautoriteiten in uw land toezicht houden op de uitvoer van
chemische stoffen waarop de PIC-procedure van toepassing is.
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Beschouwt de douane het ePIC-systeem volgens u als gebruiksvriendelijk?
ja
neen
geen informatie beschikbaar

83.

Beschouwt de douane het ePIC-systeem volgens u als een adequaat instrument om hen te ondersteunen bij de
controle van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 649/2012?
ja
neen
geen informatie beschikbaar

84.

Maken andere handhavingsautoriteiten volgens u gebruik van het ePIC-systeem?
ja
neen
geen informatie beschikbaar

85.

Beschouwen deze andere handhavingsautoriteiten het ePIC-systeem volgens u als gebruiksvriendelijk?
ja
neen
geen informatie beschikbaar

86.

Beschouwen deze andere handhavingsautoriteiten het ePIC-systeem volgens u als een adequaat instrument voor
de controle van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 649/2012?
ja
neen
geen informatie beschikbaar

Deel 14: Aanvullende opmerkingen

87.

Hier kunt u andere informatie of opmerkingen geven die verband houden met de werking van de procedures
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 649/2012 en die u relevant acht binnen het kader van de rapportering
overeenkomstig artikel 22.
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/771 VAN DE COMMISSIE
van 13 mei 2016
tot verlening van een tijdelijke machtiging aan Spanje om het in de handel brengen toe te staan
van uit Nieuw-Zeeland ingevoerd zaad van de soort Pinus radiata D. Don, dat niet voldoet aan de
identificatie- en etiketteringsvoorschriften van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad, alsmede van uit
dat zaad geproduceerd plantgoed
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 2784)
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouw
kundig teeltmateriaal (1), en met name artikel 18, lid 1,
Gezien het door Spanje ingediende verzoek,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Spanje is de productie van zaad van de soort Pinus radiata en daaruit geproduceerd plantgoed, dat voldoet aan
de in Richtlijn 1999/105/EG opgenomen voorschriften voor teeltmateriaal, momenteel ontoereikend om aan de
vraag van de eindgebruikers te voldoen. Het nodige teeltmateriaal kan niet door andere lidstaten worden geleverd
aangezien de lidstaten die deze zaden zouden kunnen leveren, onvoldoende materiaal ter beschikking hebben om
in de behoeften van Spanje te voorzien.

(2)

Nieuw-Zeeland is in staat voldoende materiaal van de desbetreffende soort, dat is bestemd voor de productie van
plantgoed, te leveren. Dat zaad voldoet echter niet aan de identificatie- en etiketteringsvoorschriften van Richtlijn
1999/105/EG. Het materiaal is met name niet ingedeeld volgens de bij Richtlijn 1999/105/EG vastgestelde
categorieën voor het in de handel brengen.

(3)

In dit verband heeft Spanje de Commissie verzocht te worden gemachtigd toe te staan dat zaad van Pinus radiata
uit Nieuw-Zeeland, alsmede uit dat zaad geproduceerd plantgoed, gedurende een beperkte periode in de handel
wordt gebracht.

(4)

Spanje ontwikkelt zaadgaarden om autonoom aan de vraag naar plantgoed te kunnen voldoen. Vanwege de lange
productietijd van boomzaden wordt echter verwacht dat er de komende vijf jaar nog een tekort zal blijven. De
maximumbehoefte aan zaden van Pinus radiata wordt geschat op 400 kg per jaar.

(5)

Er zijn geen aanwijzingen dat zaad of plantgoed van Pinus radiata uit Nieuw-Zeeland problemen of risico's zou
opleveren ten aanzien van de gezondheid, kwaliteit of groeikracht ervan.

(6)

Aangezien Spanje de enige lidstaat is die tijdelijk moeilijkheden ondervindt met de levering van zaad of plantgoed
van de soort Pinus radiata aan eindgebruikers, moet de goedkeuring voor het in de handel brengen beperkt zijn
tot het grondgebied van Spanje.

(7)

Bijgevolg moet Spanje, om het tekort op te vangen, gedurende een beperkte periode worden gemachtigd toe te
staan dat zaad van de soort Pinus radiata, alsmede uit dat zaad geproduceerd plantgoed, dat aan minder stringente
identificatie- en etiketteringsvoorschriften voldoet dan die in de artikelen 13 en 14 van Richtlijn 1999/105/EG, in
de handel wordt gebracht. De machtiging moet worden beperkt tot een maximumhoeveelheid van 400 kg zaad
per jaar en van toepassing zijn tot en met 31 maart 2021.

(8)

Het zaad en plantgoed moeten in de handel worden gebracht met een document dat bijzonderheden met het oog
op de identificatie ervan bevat. Bijgevolg moeten bij dit besluit identificatie- en etiketteringsvoorschriften worden
vastgesteld.

(1) PB L 11 van 15.1.2000, blz. 17.
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De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Tot en met 31 maart 2021 wordt Spanje gemachtigd toe te staan dat op zijn grondgebied, overeenkomstig de
voorschriften in de bijlage, per jaar maximaal 400 kg uit Nieuw-Zeeland afkomstig zaad van Pinus radiata D. Don, dat is
bestemd voor de productie van plantgoed en niet voldoet aan de identificatie- en etiketteringsvoorschriften in de
artikelen 13 en 14 van Richtlijn 1999/105/EG, in de handel wordt gebracht.
2.
Tot en met 31 maart 2021 wordt Spanje gemachtigd toe te staan dat op zijn grondgebied, overeenkomstig de
voorschriften in de bijlage, plantgoed dat is geproduceerd uit het overeenkomstig lid 1 toegestane zaad en dat niet
voldoet aan de identificatie- en etiketteringsvoorschriften in de artikelen 13 en 14 van Richtlijn 1999/105/EG, in de
handel wordt gebracht.
Artikel 2
Spanje stelt de Commissie en de overige lidstaten onmiddellijk in kennis van besluiten die het op grond van dit besluit
heeft genomen.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 13 mei 2016.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Identificatie- en etiketteringsvoorschriften voor zaad en plantgoed, als bedoeld in artikel 1.
1. Voor de identificatie van het teeltmateriaal is de volgende informatie vereist:
a) de identificatiecode van het uitgangsmateriaal, indien beschikbaar;
b) de botanische naam;
c) de categorie;
d) de beoogde toepassing;
e) het type uitgangsmateriaal;
f) de vraag of het al dan niet genetisch gemodificeerd materiaal betreft;
g) het herkomstgebied of de individuele code;
h) oorsprong: zo nodig, de vermelding of de oorsprong van het materiaal autochtoon/inheems dan wel nietautochtoon/niet-inheems is, dan wel of de oorsprong ervan onbekend is;
i) de herkomst of geografische ligging, als bepaald door het geografische lengte- en breedte-interval;
j) de hoogteligging of het hoogte-interval;
k) het rijpingsjaar.
2. Het etiket of document van de leverancier bevat de volgende informatie:
a) de in punt 1 van deze bijlage bedoelde informatie;
b) de naam van de leverancier;
c) de geleverde hoeveelheid;
d) de verklaring dat het zaad en het uit dit zaad geproduceerde plantgoed voldoet aan minder stringente
voorschriften dan die in de artikelen 13 en 14 van Richtlijn 1999/105/EG.
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BESLUIT VAN DE RAAD VAN GOUVERNEURS
van 20 januari 2016
betreffende de herziening van het reglement van orde van de EIB naar aanleiding van de
versterking van het bestuur van de EIB [2016/772]
DE RAAD VAN GOUVERNEURS VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK,
GELET OP:

(1) artikel 7, lid 3, letter h), van de statuten, op grond waarvan de Raad van gouverneurs het reglement van orde van de
Bank goedkeurt,
(2) artikel 11, lid 1, van de statuten, op grond waarvan de Raad van gouverneurs, op voorstel van de Raad van bewind,
leden van de Directie benoemt, en
(3) artikel 11, lid 2, van de statuten, op grond waarvan de Raad van gouverneurs, met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen, kan besluiten een lid van de Directie ambtshalve te ontslaan,
OVERWEGENDE dat de Bank de rol van haar Commissie ethiek en compliance wenst uit te breiden en haar interne regels

voor de benoeming en mogelijke schorsing van leden van de Directie van de Bank wenst aan te scherpen;
OVERWEGENDE dat de rol van de Commissie ethiek en compliance dient te worden versterkt door in te voeren dat deze

commissie adviezen kan geven over ethische zaken betreffende een lid van de Directie of van de Raad van bewind;
OVERWEGENDE dat de Raad van gouverneurs, die op grond van de statuten het bevoegde orgaan is voor het nemen van

besluiten over het ambtshalve ontslag van leden van de Directie van de Bank, ook kan besluiten tot tijdelijke schorsing
van een lid van de Directie;
OVERWEGENDE dat delegatie van deze bevoegdheid tot schorsing van leden van de Directie in bepaalde omstandigheden

en voor bepaalde duur wenselijk is teneinde de Bank in staat te stellen snel te reageren op uitzonderlijke situaties; de
voorgestelde procedure voorziet in deze delegatie aan de president van de Bank met instemming van de voorzitter van
de Raad van gouverneurs, of, in gevallen die de president van de Bank betreffen, aan de voorzitter van de Raad van
gouverneurs;
OVERWEGENDE dat een dergelijk besluit tot schorsing zal worden voorafgegaan door raadpleging van de Commissie

ethiek en compliance;
OVERWEGENDE dat de desbetreffende toepasselijke procedures uiteen worden gezet in een nieuw artikel 23.b van het

reglement van orde van de Bank;
OVERWEGENDE dat binnen het kader dat door bovenstaande regels wordt gevormd, het vaststellen van aanvullende

procedures voor zowel schorsing als ambtshalve ontslag dient te worden gedelegeerd aan de Raad van bewind;
OVERWEGENDE dat, gelet op artikel 11, lid 2, van de statuten, voor een besluit over bovenstaande regels een gekwalifi

ceerde meerderheid van stemmen van de Raad van gouverneurs nodig is;
OVERWEGENDE dat, teneinde de Raad van gouverneurs van de Bank te ondersteunen bij hun besluit over benoemingen

van leden van de Directie, een benoemingsadviescommissie ad hoc zal worden ingesteld met als taak het geven van nietbindende adviezen;
OVERWEGENDE dat teneinde de besluitvorming over dergelijke benoemingen te vereenvoudigen en als reactie op recente

ontwikkelingen op het gebied van beste bancaire praktijken, een aantal criteria die moeten worden toegepast bij het
benoemingsbesluit dienen te worden opgenomen in het reglement van orde van de Bank;
OVERWEGENDE dat een aantal technische aanpassingen nodig zijn van artikel 11, lid 3, van het reglement van orde,

gericht op het bevorderen van een probleemloos functioneren van de verschillende binnen de Raad van bewind
ingestelde commissies, zoals de Commissie risicobeleid,
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HEBBEN HIERBIJ ALS VOLGT BESLOTEN, met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen:

1. Artikel 11, leden 3 en 4, van het reglement van orde van de Bank worden hierbij gewijzigd en twee nieuwe
artikelen 23.a en 23.b worden ingevoegd in het reglement van orde van de Bank overeenkomstig het in
document 16/01 bepaalde.
2. Het gewijzigde reglement van orde treedt in werking 120 dagen na de dag waarop het besluit is genomen, of op
1 september 2016 indien die datum later valt.
3. Het gewijzigde reglement van orde wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Namens de Raad van gouverneurs
De voorzitter

De secretaris

H.-J. SCHELLING

K. TRÖMEL
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BIJLAGE

Het reglement van orde van de Europese Investeringsbank goedgekeurd op 4 december 1958 en gewijzigd
op 15 januari 1973, 9 januari 1981, 15 februari 1986, 6 april 1995, 19 juni 1995, 9 juni 1997, 5 juni
2000, 7 maart 2002, 1 mei 2004, 12 mei 2010, 25 april 2012, 26 april 2013 en 20 januari 2016
HOOFDSTUK I
BOEKJAAR

Artikel 1
Het boekjaar van de Bank begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

HOOFDSTUK II
RAAD VAN GOUVERNEURS

Artikel 2
1.
De Raad van gouverneurs wordt opgeroepen door zijn voorzitter en vergadert wanneer hij dan wel een der leden
zulks noodzakelijk achten. De president van de Bank kan op eigen initiatief of op verzoek van de Raad van bewind aan
de voorzitter van de Raad van gouverneurs verzoeken de raad bijeen te roepen.
2.
De Raad van gouverneurs houdt jaarlijks een jaarvergadering teneinde zich uit te spreken over het jaarverslag en
het vaststellen van de algemene richtsnoeren voor de Bank.
3.
De Raad van gouverneurs kan besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag met daarin de jaarrekeningen
(bestaande uit de balans, de winst-en-verliesrekening, de rekening van de speciale sectie, de toelichting bij de jaarreke
ningen, ook in geconsolideerde vorm, en alle overige informatie die noodzakelijk wordt geacht voor een juiste
waardering van de financiële positie van de Bank en van haar resultaten) buiten de jaarvergadering, ook via een schrif
telijke procedure.
4.
Aan de leden van de Directie kan worden verzocht aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de Raad van
gouverneurs. De leden van de Raad van bewind, alsmede de leden van de Directie en van het Comité ter controle van de
boekhouding wonen de jaarvergadering van de Raad van gouverneurs bij.

Artikel 3
1.
De oproepen voor de vergaderingen van de Raad van gouverneurs moeten ten minste dertig dagen vóór de
vergaderdatum worden verzonden.
2.
De leden van de Raad van gouverneurs moeten ten minste twintig dagen vóór de vergadering in het bezit zijn van
de agenda en de daarop betrekking hebbende stukken.
3.
Iedere gouverneur kan verlangen dat er onderwerpen op de agenda van een vergadering van de raad worden
geplaatst, mits het desbetreffende verzoek ten minste vijftien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de voorzitter van
de Raad van gouverneurs wordt ingediend.
4.
Van de in de bovenstaande leden gestelde termijnen kan worden afgezien wanneer alle leden van de raad daarmee
instemmen dan wel wanneer de voorzitter van de Raad van gouverneurs hiertoe in dringende gevallen op verzoek van
de president van de Bank besluit.

Artikel 4
De besluiten van de Raad van gouverneurs worden genomen overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Europese
Investeringsbank (hierna te noemen de „statuten”).
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Artikel 5
1.
De voorzitter van de Raad van gouverneurs en de voorzitter van de Raad van bewind kunnen per post dan wel
elektronisch oproepen tot stemming over besluiten.
2.
Een besluit wordt geacht te zijn goedgekeurd wanneer het secretariaat van de Raad van gouverneurs een voldoende
aantal positieve stemmen heeft ontvangen.
3.
Stemming per post of elektronisch, eventueel via een procedure van stilzwijgende goedkeuring, is de gebruikelijke
procedure bij de benoeming van de leden van de Raad van bewind, de Directie en het Comité ter controle van de
boekhouding.
4.
Behalve via procedures waarbij eenparigheid van stemmen of een gekwalificeerde meerderheid vereist is, kan de
Raad van gouverneurs op voorstel van de Raad van bewind besluiten nemen via een procedure van stilzwijgende
goedkeuring. Voor de procedure van stilzwijgende goedkeuring geldt dat een besluit geacht wordt te zijn genomen
binnen zes weken na kennisgeving ervan, tenzij de helft van de leden van de raad dan wel een aantal leden dat ten
minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, heeft bekendgemaakt niet akkoord te gaan.
Iedere gouverneur kan verlangen dat de procedure van stilzwijgende goedkeuring wordt gestaakt.

Artikel 6
Een gouverneur kan slechts van één van zijn collega's schriftelijk volmacht krijgen om hem op een vergadering van de
Raad van gouverneurs te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Artikel 7
1.
Het voorzitterschap wordt door ieder lid van de raad bij toerbeurt uitgeoefend, overeenkomstig de protocollaire
volgorde van de lidstaten zoals vastgesteld door de Raad van de Europese Unie.
2.
De periode gedurende welke een der leden van de raad het voorzitterschap uitoefent, eindigt aan het einde van de
dag van de jaarvergadering, of van de dag waarop de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar zijn goedgekeurd
indien die datum later valt. De zittingsperiode van de nieuwe voorzitter gaat in op de volgende dag.

Artikel 8
Van de besprekingen van de Raad van gouverneurs worden notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris
worden ondertekend.

Artikel 9
leder lid van de Raad van gouverneurs heeft het recht zich van een der officiële talen van de Unie te bedienen en kan
verlangen dat een document dat door de raad wordt besproken, in de door hem gewenste taal is opgesteld.

Artikel 10
De correspondentie bestemd voor de Raad van gouverneurs dient aan het secretariaat van de Raad van gouverneurs te
worden gericht, dat is gehuisvest in de hoofdvestiging van de Bank.
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HOOFDSTUK III
RAAD VAN BEWIND

Artikel 11
1.
De Raad van bewind vergadert ten minste zesmaal per jaar en stelt bij iedere vergadering de datum van de
volgende zitting vast.
2.
Bovendien roept de voorzitter de Raad van bewind bijeen wanneer een derde van de stemgerechtigde leden dit
verlangt of wanneer de voorzitter dit noodzakelijk acht.
3.
In het kader van de bevoegdheden van de raad en ingevolge artikel 18 van dit reglement wordt binnen de Raad
van bewind een Commissie personeelsbezoldiging en begroting ingesteld die belast wordt met vooraf bepaalde
onderwerpen waarover zij aan de Raad van bewind niet-bindende adviezen uitbrengt ter vereenvoudiging van de besluit
vormingsprocedure.
In het kader van de bevoegdheden van de raad en ingevolge artikel 18 van dit reglement kan de Raad van bewind
besluiten tot de instelling van een Commissie risicobeleid en een Commissie kapitaalparticipatiebeleid. Bij instelling van
de commissies worden de leden van de commissies benoemd en de werkwijze vastgesteld. Deze commissies kunnen in
voorkomende gevallen gezamenlijk vergaderen en het Comité ter controle van de boekhouding voor een vergadering
uitnodigen. Deze commissies doen aanbevelingen en brengen niet-bindende regels uit aan de Raad van bewind, gericht
op de vereenvoudiging van de besluitvormingsprocedure.
De in dit lid bedoelde commissies bestaan uit een aantal bewindvoerders dan wel hun plaatsvervangers.
De president oefent het voorzitterschap uit van bovengenoemde commissies en is bevoegd dit voorzitterschap te
delegeren aan een lid van de Raad van bewind of aan een vicepresident. De secretaris-generaal vervult het secretariaat
van bovengenoemde commissies.
4.
Er wordt een Commissie ethiek en compliance ingesteld, die bestaat uit de vier bewindvoerders met de meeste
anciënniteit die zich hiervoor vrijwillig beschikbaar stellen alsmede uit de voorzitter van het Comité ter controle van de
boekhouding. De commissie wordt voorgezeten door de bewindvoerder met de meeste anciënniteit. De periode
gedurende welke het voorzitterschap van de commissie wordt uitgeoefend is drie jaar en wordt verlengd overeenkomstig
de regels voor de werkwijze van de commissie. De Commissie ethiek en compliance:
— spreekt zich uit over mogelijke gevallen van belangenverstrengeling van een lid of voormalig lid van de Raad van
bewind of de Directie en, ingevolge een vrijwillig verzoek daartoe, over mogelijke belangenverstrengeling van een lid
van het Comité ter controle van de boekhouding;
— geeft adviezen over ethische zaken betreffende een lid van de Raad van bewind of van de Directie;
— oefent alle overige in dit reglement genoemde bevoegdheden uit.
Zij past de juridische maatregelen toe die door de Raad van gouverneurs zijn getroffen ter zake van onverenigbaarheid
van functies. De commissie informeert de Raad van bewind en de Raad van gouverneurs over de getroffen besluiten.
De Chief compliance officer neemt zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van de commissie.
De inspecteur-generaal neemt zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van de commissie wanneer aan fraude
gerelateerde onderwerpen worden besproken, zoals onderwerpen die betrekking hebben op het geldende antifraudebeleid
van de EIB.
De Raad van gouverneurs stelt de regels voor de werkwijze van de Commissie ethiek en compliance vast.

Artikel 12
1.
De oproepen voor de vergaderingen van de Raad van bewind worden als regel ten minste vijftien dagen vóór de
vergaderdatum verzonden, met opgave van de agenda.
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2.
De leden van de Raad van bewind dienen ten minste tien werkdagen vóór de vergadering inzage in de documenten
te hebben. De Bank kan hierbij gebruikmaken van elektronische post.
3.
Ieder lid van de Raad van bewind kan verlangen dat er onderwerpen aan de agenda van een vergadering van de
raad worden toegevoegd, mits dit verzoek ten minste vijf dagen vóór de zitting schriftelijk bij de voorzitter van de Raad
van bewind wordt ingediend.
4.
In dringende gevallen kan de voorzitter de raad onverwijld bijeenroepen. Hij kan ook per post of elektronisch
oproepen tot het nemen van een besluit. Daarnaast kan de voorzitter onder door de Raad van bewind vastgestelde
voorwaarden gebruikmaken van de procedure van stilzwijgende goedkeuring.

Artikel 13
Ieder lid van de Raad van bewind heeft het recht zich van een der officiële talen van de Unie te bedienen en kan
verlangen dat een document dat door de raad wordt besproken, in de door hem gewenste taal is opgesteld.

Artikel 14
1.
Plaatsvervangers kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van bewind. Voor zover plaatsvervangers
door één staat, in onderling overleg door meerdere staten of door de Commissie zijn aangewezen, kunnen zij de bewind
voerders vervangen die respectievelijk door deze staat, een van voornoemde meerdere staten of door de Commissie
werden aangewezen. Plaatsvervangers hebben geen stemrecht, tenzij zij een of meer bewindvoerders vervangen of in dit
verband een stem aan hen is gedelegeerd ingevolge de bepalingen van lid 5 van dit artikel.
2.
In de gevallen waarin artikel 9, lid 2, van de statuten bepaalt dat een staat één bewindvoerder en twee plaatsver
vangers aanwijst, bepaalt de bewindvoerder in kwestie wie van zijn plaatsvervangers hem in geval van verhindering bij
voorrang vervangt; in andere gevallen zijn de in het volgende lid vermelde regels van toepassing.
3.
In de gevallen waarin artikel 9, lid 2, van de statuten bepaalt dat meerdere lidstaten enerzijds ieder een bewind
voerder en anderzijds gezamenlijk meerdere plaatsvervangers aanwijzen, wordt bij de vaststelling welke plaatsvervanger
een bewindvoerder in geval van verhindering zal vervangen de onderstaande volgorde gehanteerd ingeval er geen sprake
is van een expliciete delegatie:
a) degene die als plaatsvervanger is genoemd bij de aanwijzing of benoeming van de plaatsvervangers;
b) degene met de meeste anciënniteit;
c) de oudste in leeftijd.
4.
Bij functiebeëindiging of overlijden van een bewindvoerder wordt diens plaats ingenomen door de plaatsvervanger
die overeenkomstig de in de punten a), b) en c) van het voorgaande lid genoemde regels als waarnemer van de bewind
voerder optreedt, totdat door de Raad van gouverneurs een nieuwe bewindvoerder is benoemd.
5.
Indien een bewindvoerder bij verhindering niet door een plaatsvervanger kan worden vervangen, kan hij een ander
lid van de Raad van bewind schriftelijk volmacht verlenen in zijn plaats te stemmen.
6.

Een lid van de Raad van bewind kan niet beschikken over meer dan twee stemmen.

Artikel 15
1.
Het quorum bedoeld in artikel 10, lid 2, van de statuten wordt vastgesteld op achttien stemmen van aanwezige
stemgerechtigde leden.
2.

De besluiten van de Raad van bewind worden genomen ingevolge artikel 10, lid 2, van de statuten.

3.
Onder de in artikel 19, leden 5 en 6, van de statuten bedoelde eenparigheid van stemmen wordt verstaan het
totale aantal positieve stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
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Artikel 16
1.
Ingevolge artikel 9, lid 2, vierde alinea, van de statuten coöpteert de Raad van bewind zes deskundigen zonder
stemrecht: drie als volwaardig lid en drie als plaatsvervanger.
2.
De president draagt de kandidaat-leden en de kandidaat-plaatsvervangers voor bij de Raad van bewind, voor een
periode die afloopt aan het einde van het mandaat van de bewindvoerders.
3.
Deze kandidaten zijn personen met aantoonbare kwalificaties en ervaring op een terrein dat van belang is voor de
activiteiten van de Bank.
4.
De Raad van bewind verleent goedkeuring aan de voordracht van de voorzitter onder de voorwaarden genoemd in
artikel 10, lid 2, eerste zin, van de statuten.
5.
De gecoöpteerde deskundigen hebben dezelfde rechten als de niet-stemgerechtigde leden van de Raad van bewind
en zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen.

Artikel 17
Van de besprekingen van de Raad van bewind worden notulen gemaakt, die worden ondertekend door de voorzitter van
de desbetreffende vergadering en van de vergadering waarin deze worden goedgekeurd, alsmede door de secretaris van
de vergadering.

Artikel 18
1.

Ingevolge artikel 9, lid 1, van de statuten beschikt de Raad van bewind over de volgende bevoegdheden:

— de raad stelt, op voorstel van de Directie, de algemene voorwaarden vast welke voor de Bank gelden bij het
verstrekken van kredieten en garanties en het aangaan van leningen, met name door vaststelling van de criteria voor
de hoogte van de rentevoeten, provisies en overige verplichtingen;
— de raad neemt, op voorstel van de Directie, de besluiten inzake het algemene beleid dat ten grondslag ligt aan het
bestuur van de Bank;
— de raad ziet erop toe dat het beleid en de activiteiten van de EIB-groep goed op elkaar zijn afgestemd;
— de raad verleent zijn goedkeuring aan de door de Directie voorgestelde financierings- en garantieactiveiten;
— de raad verleent de Directie toestemming om in het kader van door de raad vastgestelde globale programma's
middelen op te nemen en de daarmee samenhangende treasury- en derivatenactiviteiten uit te voeren;
— de raad houdt toezicht op het financieel evenwicht en het risicobeheer van de Bank;
— de raad spreekt zich uit over de door de Directie gepresenteerde fundamentele beheersdocumenten van de Bank, met
name het Activiteitenplan, de jaarlijkse begroting en de jaarrekeningen in geconsolideerde en niet-geconsolideerde
vorm en, indien van toepassing, over de uitvoering hiervan;
— de raad onderwerpt alle aan de Raad van gouverneurs voor te leggen voorstellen van de Directie aan een analyse;
— de raad hecht zijn goedkeuring aan de bijzondere bepalingen van de Bank inzake de toegang tot documenten;
— de raad stelt vast welke bepalingen van toepassing zijn op de gecoöpteerde deskundigen;
— de raad hecht, na raadpleging van het Comité ter controle van de boekhouding, zijn goedkeuring aan de grondslagen
voor verslaglegging die worden gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekeningen van de Bank.
2.
In algemene zin is de Raad van bewind verantwoordelijk voor het goede bestuur van de Bank en ziet hij toe op de
naleving van het Verdrag, de statuten, de richtsnoeren van de Raad van gouverneurs en de andere teksten die betrekking
hebben op de activiteit van de Bank in het kader van de haar ingevolge het Verdrag toevertrouwde missie. Bij de
uitoefening van zijn bevoegdheden kan de Raad van bewind de Directie verzoeken met initiatieven en voorstellen te
komen.
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3.
De raad kan, op basis van een bij gekwalificeerde meerderheid genomen besluit, een aantal van zijn bevoegdheden
delegeren aan de Directie. Hij stelt vast onder welke voorwaarden deze delegatie plaatsvindt en ziet toe op de tenuitvoer
legging hiervan.
4.
De Raad van bewind oefent alle overige in de statuten genoemde mandaten uit en draagt aan de Directie, in het
kader van de door hem vastgestelde regels en besluiten, de hiermee samenhangende uitvoeringsbevoegdheden over, met
dien verstande dat de Directie, ingevolge artikel 11, lid 3, van de statuten, verantwoording draagt voor de lopende zaken
van de Bank, onder leiding van de president en onder toezicht van de Raad van bewind.

Artikel 19
1.
De leden van de Raad van bewind hebben recht op vergoeding van hun reis- en verblijfkosten in verband met hun
deelname aan de vergaderingen van de Raad van bewind.
2.
De Raad van gouverneurs stelt het bedrag van het presentiegeld van de bewindvoerders en de plaatsvervangers
vast.

HOOFDSTUK IV
DIRECTIE

Artikel 20
1.
De Directie is het permanente vertegenwoordigende en besluitvormingsorgaan van de Bank, met inachtneming van
het in de statuten bepaalde.
2.

Zij komt bijeen wanneer het beheer van de Bank dit noodzakelijk maakt.

Artikel 21
1.
Willen de besluiten en standpunten van de Directie rechtsgeldig zijn, dan dienen deze te zijn geformuleerd in
aanwezigheid van ten minste vijf van haar leden.
2.
De president oefent het voorzitterschap uit van de Raad van bewind, van de in artikel 11, lid 3, van dit reglement
ingestelde commissies en van de Directie. In geval van verhindering, ziekte of een belangenconflict wordt de president
vervangen door de vicepresident met de meeste anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt de president vervangen door
de in leeftijd oudste vicepresident.
3.
Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de door de aanwezige leden uitgebrachte stemmen. Ieder
lid van de Directie beschikt hierbij over één stem. Bij staking van stemmen in de Directie is de stem van de president
doorslaggevend.
4.
De Directie kan het treffen van beheers- of bestuursmaatregelen delegeren aan de president of aan een of meer
vicepresidenten, zulks onder de bij het delegatiebesluit vastgestelde voorwaarden. De Directie wordt zo spoedig mogelijk
in kennis gesteld van alle aldus genomen besluiten.
In gevallen dat het door omstandigheden niet mogelijk is om ter vergadering een besluit te nemen, kan de Directie het
treffen van andere maatregelen dan bovengenoemd delegeren aan de president en aan een of meer vicepresidenten
gezamenlijk, zulks onder de bij het delegatiebesluit vastgestelde voorwaarden. De Directie wordt zo spoedig mogelijk in
kennis gesteld van alle aldus genomen besluiten.
5.
De Directie kan besluiten doen nemen door middel van stemming per post of elektronisch. De Directie kan
eveneens gebruikmaken van de procedure van stilzwijgende goedkeuring of, in uitzonderlijke gevallen, onder door haar
vastgestelde condities, gebruikmaken van teleconferencing.
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Artikel 22
De besprekingen van de Directie worden door de secretaris samengevat in notulen, die worden goedgekeurd door de
Directie en ondertekend door de president van de Bank en de secretaris-generaal.

Artikel 23
1.
Ingevolge artikel 11, leden 3 en 7, van de statuten is de Directie bevoegd tot de vaststelling en tenuitvoerlegging
van de bestuurlijke regels met betrekking tot de organisatie en het functioneren van de diensten van de Bank, met
inbegrip van het personeelsbeleid, de bestuurlijke bepalingen die op het personeel van toepassing zijn en de hiermee
samenhangende rechten en plichten, zulks onverminderd de geldende personele regelingen. De Directie stelt de Raad van
bewind hiervan in kennis.
2.
Onder dezelfde voorwaarden is de Directie eveneens bevoegd overeenkomsten af te sluiten met het personeel van
de Bank.
3.
In het kader van het voorgaande is de president ingevolge artikel 11, lid 7, van de statuten bevoegd besluiten te
nemen over alle individuele personele vraagstukken, geschillen te beslechten, te bemiddelen, akkoorden te sluiten en, in
algemene zin, alles te doen wat voor de Bank nuttig of noodzakelijk is.

Artikel 23.a
1.
Leden van de Directie zijn onafhankelijke, deskundige personen die ervaring hebben met financiële en bancaire
zaken en/of met zaken die de Europese Unie betreffen. Te allen tijde:
— zijn zij zeer integer en hebben zij een uitstekende reputatie;
— beschikken zij over voldoende kennis, vakbekwaamheid en deskundigheid voor het uitvoeren van hun taken.
Bij de samenstelling van de Directie als geheel dient te worden gestreefd naar een breed scala aan deskundigheid alsmede
naar genderdiversiteit.
2.
Er wordt een Benoemingsadviescommissie ingesteld die, voordat de Raad van gouverneurs overgaat tot de
benoemingen als bedoeld in artikel 11, lid 1, van de statuten, een niet-bindend advies geeft over de geschiktheid van
kandidaten voor het uitvoeren van de taken van een lid van de Directie in het licht van de criteria als vermeld in het
vorige lid en nader omschreven in de regels voor de werkwijze van deze commissie.
De commissie bestaat uit vijf leden van buiten de Bank, benoemd door de Raad van gouverneurs op voordracht van de
president, die onafhankelijk, deskundig en zeer integer zijn en een uitstekende reputatie hebben. Leden van de commissie
beschikken over relevante professionele ervaring, in het bijzonder bancaire deskundigheid, waaronder deskundigheid
over bancair toezicht en/of financiële zaken in de particuliere of publieke sector en/of gedegen kennis van zaken die de
Europese Unie betreffen. Bij de samenstelling van de commissie als geheel dient te worden gestreefd naar een breed scala
aan deskundigheid alsmede naar genderdiversiteit. Leden van de commissie worden benoemd voor een periode van ten
hoogste zes jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.
De Bank organiseert het secretariaat van de commissie. De Raad van gouverneurs stelt de regels vast voor de werkwijze
van de commissie.

Artikel 23.b
1.
Ingeval van (gesteld) ernstig wangedrag van een lid van de Directie, hetzij door een ernstige tekortkoming bij het
nakomen van zijn/haar professionele verplichtingen, een schending van de wet of een ander gebeurtenis die de reputatie
van de Bank ernstig kan schaden en/of tot gevolg heeft dat het desbetreffende lid niet langer in staat is zijn/haar taken
naar behoren uit te voeren, kan de president, met instemming van de voorzitter van de Raad van gouverneurs, het
desbetreffende lid van de Directie schorsen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 23.b.
In gevallen die de president betreffen, kan de voorzitter van de Raad van gouverneurs overgaan tot schorsing van de
president.
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Een besluit tot schorsing:

— wordt genomen na raadpleging van de Commissie ethiek en compliance en na ontvangst van eventuele bevindingen
ter zake van het desbetreffende lid van de Directie;
— wordt onverwijld medegedeeld aan de Raad van bewind en de Raad van gouverneurs;
— geldt voor een periode die is beperkt tot drie maanden; gedurende deze periode neemt de Raad van gouverneurs een
besluit, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, over bekrachtiging van de schorsing voor een aanvullende
periode van ten hoogste negen maanden. Hiertoe ontvangt de Raad van gouverneurs een advies van de Commissie
ethiek en compliance en de bevindingen ter zake van het desbetreffende lid van de Directie. De Raad van
gouverneurs zal worden gevraagd te stemmen voor het einde van de schorsingsperiode van drie maanden, waarna de
stemming zal worden gesloten.
3.
Indien de Raad van gouverneurs binnen drie maanden besluit de schorsing te bekrachtigen voor een aanvullende
periode, dan wordt het desbetreffende lid van de Directie geschorst tot het einde van deze aanvullende schorsingsperiode
tenzij:
— de Raad van gouverneurs, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, besluit het desbetreffende lid van de
Directie in zijn functie te herstellen;
— de Raad van gouverneurs, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, besluit tot ambtshalve ontslag ingevolge
artikel 11, lid 2, van de statuten.
4.
Indien de Raad van gouverneurs niet binnen drie maanden besluit de schorsing te bekrachtigen voor een
aanvullende periode, dan wordt het desbetreffende lid van de Directie automatisch in zijn/haar functie hersteld.
5.
Na afloop van de schorsingsperiode wordt het desbetreffende lid van de Directie automatisch in zijn/haar functie
hersteld, tenzij op hem/haar een besluit tot ambtshalve ontslag van toepassing is ingevolge artikel 11, lid 2, van de
statuten.
6.
Ingeval van een procedure tot ambtshalve ontslag ingevolge artikel 11, lid 2, van de statuten, wordt de Commissie
ethiek en compliance geraadpleegd. Het advies van de Commissie ethiek en compliance wordt overgebracht aan de Raad
van bewind samen met de bevindingen ter zake van het desbetreffende lid van de Directie.
7.
De Raad van bewind legt de bijzonderheden vast van de schorsingsprocedure en van de procedure tot ambtshalve
ontslag.

HOOFDSTUK V
COMITÉ TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING

Artikel 24
1.
Ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de statuten onderzoekt een Comité ter controle van de boekhouding
(hierna te noemen het „comité”) jaarlijks de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank.
2.

Het is belast met de controle van de rekeningen van de Bank.

3.
Het gaat na of de verrichtingen van de Bank in overeenstemming zijn met de voor haar relevante beste bancaire
praktijken.

Artikel 25
1.
Het comité vergadert ten minste eenmaal per jaar met de Directie voor de bespreking van de resultaten van zijn
werkzaamheden in het voorgaande boekjaar en van zijn werkplan voor het lopende boekjaar.
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2.
Na de afsluiting van ieder boekjaar, uiterlijk twee weken vóór de indiening bij de Raad van gouverneurs, moet het
comité het ontwerpjaarverslag van de Raad van bewind, met inbegrip van de ontwerpjaarrekeningen, hebben ontvangen.
3.
Uiterlijk drie weken na ontvangst van deze documenten moet het comité na uitvoering van de noodzakelijk
geachte werkzaamheden, na van de Directie zekerheid te hebben verkregen met betrekking tot de doelmatigheid van de
interne controlestructuur, het risicobeheer en de interne administratie, en na het verslag van de externe accountants aan
een onderzoek te hebben onderworpen, een verklaring aan de president van de Bank doen toekomen waarin het
bevestigt dat het, naar beste weten en kunnen, heeft vastgesteld:
— dat de verrichtingen van de Bank op adequate wijze zijn uitgevoerd, met name op het gebied van risicobeheer en
toezicht;
— dat het de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank heeft gecontroleerd en heeft
geconstateerd dat de verrichtingen van de Bank overeenkomstig de in de statuten en in het reglement van orde
vastgestelde voorschriften en procedures hebben plaatsgevonden;
— dat de jaarrekeningen, alsmede alle overige financiële gegevens die zijn vervat in de door de Raad van bewind
opgestelde jaarrekeningen, zowel aan de actief- als aan de passiefzijde een trouwe weergave zijn van de financiële
situatie van de Bank, alsmede van haar resultaten en kasstroom over het desbetreffende boekjaar. Dezelfde
vaststelling doet het comité ten aanzien van de geconsolideerde jaarrekeningen.
4.
Indien het comité zich niet in staat acht het bovenstaande te bevestigen, zal het de president van de Bank hiervan
eveneens binnen bovenstaande termijn in kennis stellen, met opgave van de redenen.
5.
De Raad van gouverneurs ontvangt de verklaring van het comité als bijlage bij het jaarverslag van de Raad van
bewind.
6.
Het comité legt de Raad van gouverneurs een uitvoerig verslag voor van de resultaten van zijn werkzaamheden in
de loop van het voorgaande boekjaar, met inbegrip van de bevindingen van het onderzoek of de verrichtingen van de
Bank in overeenstemming zijn met de voor haar relevante beste bancaire praktijken. De leden van de Raad van bewind
en van de Directie ontvangen een afschrift van dit verslag. Het verslag van het comité wordt tezamen met het jaarverslag
van de Raad van bewind aan de Raad van gouverneurs gezonden.

Artikel 26
1.
Het comité heeft toegang tot alle boeken en boekhoudkundige bescheiden van de Bank en het kan verzoeken om
inzage in alle andere documenten waarvan het kennisneming voor de uitoefening van zijn mandaat noodzakelijk acht.
Het kan daarbij rekenen op de medewerking van de diensten van de Bank.
2.
Het comité kan eveneens een beroep doen op externe accountants die het na overleg met de Directie aanwijst en
aan wie het lopende werkzaamheden inzake de controle van de jaarrekeningen van de Bank kan delegeren. Daartoe
onderzoekt het jaarlijks de aard en reikwijdte van de voorgestelde externe controle en de toe te passen controlepro
cedures. Het onderzoekt tevens de resultaten en conclusies van bedoelde controle, met inbegrip van eventuele
opmerkingen of aanbevelingen. Het contract met de externe accountants wordt zo spoedig mogelijk door de Bank
ondertekend, met inachtneming van de door het comité vastgestelde voorwaarden.
3.
Het comité onderzoekt tevens jaarlijks het werkplan, de reikwijdte en de resultaten van de interne accountants van
de Bank.
4.
Het draagt zorg voor een adequate coördinatie tussen de interne en externe accountants. Zo nodig kan het comité
ook andere deskundigen inschakelen.
5.
Het comité kan uitsluitend rechtsgeldig besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Met
uitzondering van de verklaring en het verslag als bedoeld in artikel 25 van dit reglement, die met eenparigheid van
stemmen dienen te worden vastgesteld, is voor ieder ander besluit van het comité de instemming van de meerderheid
van zijn leden vereist. Bij staking van stemmen in het comité is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
6.

De voorzitter van het comité kan verzoeken per post of elektronisch over besluiten te stemmen.
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Het comité stelt zelf alle overige regels voor zijn werkwijze vast.

8.
De leden van het comité zijn gehouden de informatie en gegevens die zij in het kader van de uitoefening van hun
mandaat hebben verkregen, niet aan personen of instellingen buiten de Bank bekend te maken. Deze verplichting geldt
eveneens voor de door het comité ingevolge lid 2 van dit artikel aangewezen externe accountants.

Artikel 27
1.
De leden van het comité worden door de Raad van gouverneurs benoemd. Zij hebben een mandaat van zes
opeenvolgende boekjaren, dat niet kan worden verlengd. Jaarlijks wordt één der leden van het comité herbenoemd.
2.
De leden van het comité worden gekozen op grond van hun onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit. Zij
beschikken over ervaring op het gebied van financiën, controle of bancair toezicht in de particuliere of publieke sector
en bestrijken gezamenlijk alle vereiste deskundigheden.
3.
De zittingsperiode van de leden van het comité eindigt aan het einde van de dag van de jaarvergadering van de
Raad van gouverneurs als bedoeld in artikel 2, lid 2, van dit reglement, of van de dag waarop de jaarrekeningen zijn
goedgekeurd indien die datum later valt. De zittingsperiode van de nieuwe leden gaat in op de volgende dag.
4.
Ingeval de Raad van gouverneurs van oordeel is dat één der leden van het comité niet meer in staat is zijn
mandaat uit te oefenen, kan hij dit lid met gekwalificeerde meerderheid van stemmen ambtshalve ontslaan.
5.
Het voorzitterschap van het comité wordt bij toerbeurt voor een jaar uitgeoefend door het lid wiens mandaat
eindigt aan het einde van de dag van de jaarvergadering van de Raad van gouverneurs als bedoeld in artikel 2, lid 2, van
dit reglement, of van de dag waarop de jaarrekeningen zijn goedgekeurd indien die datum later valt.
6.
De Raad van gouverneurs kan, op gezamenlijk voorstel van de president van de Bank en de voorzitter van het
comité ter controle van de boekhouding, ten hoogste drie waarnemers benoemen voor een niet-verlengbaar mandaat
van zes jaar. Zij worden benoemd op basis van hun specifieke kwalificaties, in het bijzonder op het gebied van bancair
toezicht. Zij leveren een bijdrage aan de werkzaamheden van het comité en ondersteunen het aldus bij de uitvoering van
zijn taken en verantwoordelijkheden. De leden van het comité kunnen de waarnemers bepaalde specifieke taken
toebedelen, in het bijzonder voorbereidend onderzoek ten behoeve van de vergaderingen van het comité.

Artikel 28
Indien een vacature ontstaat door overlijden, vrijwillig of ambtshalve ontslag dan wel om een andere reden, draagt de
Raad van gouverneurs binnen ten hoogste drie maanden zorg voor de benoeming van een vervanger voor de verdere
duur van het nog lopende mandaat.

Artikel 29
De Raad van gouverneurs stelt de aan de leden en waarnemers van het comité te verlenen vergoeding vast. De reis- en
verblijfkosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun mandaat worden vergoed volgens de regels die gelden voor de
leden van de Raad van bewind.

HOOFDSTUK VI
SECRETARIAAT

Artikel 30
De secretaris-generaal van de Bank vervult het secretariaat van de Raad van gouverneurs, de Raad van bewind, de
Directie en het Comité ter controle van de boekhouding. Hij vervult tevens het secretariaat van de binnen de Raad van
bewind ingestelde commissies, evenals dat van de in het kader van de mandaten van de Europese Unie of andere
instellingen in het leven geroepen entiteiten indien is bepaald dat de Bank het secretariaat hiervan vervult.

18.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/67

HOOFDSTUK VII
PERSONEEL VAN DE BANK

Artikel 31
De regelingen voor het personeel van de Bank worden door de Raad van bewind vastgesteld. De Directie stelt de uitvoe
ringsbepalingen van deze regelingen vast ingevolge artikel 23 van dit reglement.
Artikel 32
1.
In geval van liquidatie van de Bank ziet de Raad van gouverneurs toe op de bescherming van de rechten van het
personeel van de Bank.
2.
In dringende gevallen treft de Directie zo spoedig mogelijk de door haar noodzakelijk geachte maatregelen,
waarover zij zo spoedig mogelijk de Raad van bewind informeert.
HOOFDSTUK VIII
SLOTBEPALING

Artikel 33
1.
Dit reglement van orde treedt, met inbegrip van de hierin aangebrachte wijzigingen, in werking op de dag waarop
het is goedgekeurd.
2.
De bepalingen van dit reglement van orde laten onverlet de regels van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Unie en van de statuten van de Bank.
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