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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1093 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2016
tot goedkeuring van didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionaat als bestaande werkzame
stof voor gebruik in biociden voor productsoort 8
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien 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 (1), en met name artikel 89, lid 1, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie (2) is een lijst vastgesteld van bestaande
werkzame stoffen die moeten worden beoordeeld met het oog op de mogelijke goedkeuring ervan voor gebruik
in biociden. In die lijst is didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionaat opgenomen.

(2)

Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionaat is overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad (3) beoordeeld voor gebruik in producten voor productsoort 8 (houtconserve
ringsmiddelen), zoals gedefinieerd in bijlage V bij die richtlijn, die overeenstemt met productsoort 8 zoals
gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3)

Italië is als beoordelende bevoegde autoriteit aangewezen en heeft op 20 november 2007 de beoordelingsver
slagen en zijn aanbevelingen ingediend.

(4)

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 heeft het Comité voor
biociden op 8 december 2015 het advies van het Europees Agentschap voor chemische stoffen geformuleerd,
rekening houdend met de conclusies van de beoordelende bevoegde autoriteit.

(5)

Volgens dat advies kan van biociden voor productsoort 8 die didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionaat
bevatten, worden verwacht dat zij aan de eisen van artikel 5 van Richtlijn 98/8/EG voldoen, mits bepaalde
voorwaarden voor het gebruik ervan in acht worden genomen.

(6)

Bijgevolg moet didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionaat worden goedgekeurd voor gebruik in biociden
voor productsoort 8, mits bepaalde specificaties en voorwaarden in acht worden genomen.

(1) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commissie van 4 augustus 2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van
het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen
van biociden (PB L 294 van 10.10.2014, blz. 1).
(3) Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
(PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).
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(7)

Er moet een redelijke termijn verstrijken voordat een werkzame stof wordt goedgekeurd, opdat de betrokken
partijen de nodige voorbereidende maatregelen kunnen nemen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

(8)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionaat wordt goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden voor
productsoort 8, mits de in de bijlage vastgestelde specificaties en voorwaarden in acht worden genomen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 juli 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

7.7.2016

BIJLAGE

Triviale naam

IUPAC-naam:
α-[2-(didecylmethylammonio)
ethyl]-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2ethaandiyl)propionaat
EG-nummer: Geen nummer
toegewezen
CAS-nr.: 94667-33-1

Minimale zuiverheids
graad van de werkzame
stof (1)

86,1 % m/m (droog
gewicht)

Datum van goed
keuring

1 januari 2018

Datum van het
verstrijken van de
goedkeuring

31 december
2027

Product
soort

8

Bijzondere voorwaarden

Aan toelatingen voor biociden worden de volgende
voorwaarden verbonden:

NL

Didecylmethylpoly
(oxyethyl)ammonium
propionaat

IUPAC-naam
Identificatienummers

1. Bij de beoordeling van het product moet bijzondere
aandacht worden besteed aan de blootstellingen, de
risico's en de doeltreffendheid voor elk gebruik
waarvoor toelating werd aangevraagd, maar dat
geen voorwerp was van de risicobeoordeling van de
werkzame stof op het niveau van de Unie.

a) industriële of professionele gebruikers;
b) grondwater voor hout dat bij gebruik aan verwe
ring zal worden blootgesteld.
3. Gezien de gesignaleerde risico's voor het oppervlak
tewater en het grondwater moet op de etiketten en
de eventueel verstrekte veiligheidsinformatiebladen
van toegelaten producten worden aangegeven dat in
dustrieel of professioneel aanbrengen van het pro
duct moet worden uitgevoerd binnen een afgesloten
gebied of op een ondoordringbare harde ondergrond
met afdamming, dat pas behandeld hout na de be
handeling onder een afdak en/of op een ondoor
dringbare harde ondergrond moet worden opgesla
gen om rechtstreekse verliezen naar de bodem of
naar water te voorkomen en dat verliezen bij het
aanbrengen van het product met het oog op herge
bruik of verwijdering moeten worden opgevangen.
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2. Gezien de risico's waarop is gewezen bij het beoor
deelde gebruik, moet bij de beoordeling van het pro
duct bijzondere aandacht worden besteed aan:

(1) De in deze kolom vermelde zuiverheid was de minimale zuiverheidsgraad van de werkzame stof die voor de overeenkomstig artikel 89, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 uitgevoerde beoordeling is ge
bruikt. De werkzame stof in het in de handel gebrachte product kan dezelfde of een andere zuiverheid hebben, voor zover bewezen is dat de werkzame stof technisch gelijkwaardig is aan de beoordeelde werk
zame stof.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1094 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2016
tot goedkeuring van gegranuleerd koper als werkzame stof voor gebruik in biociden voor
productsoort 8
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien 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 (1), en met name artikel 90, lid 2, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Frankrijk heeft op 30 augustus 2013 overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2) een aanvraag ontvangen voor de opneming van de werkzame stof gegranuleerd koper in
bijlage I bij die richtlijn voor gebruik in productsoort 8 (houtconserveringsmiddelen) zoals omschreven in
bijlage V bij die richtlijn, die overeenkomt met productsoort 8 zoals gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU)
nr. 528/2012.

(2)

Frankrijk heeft op 3 april 2015 overeenkomstig artikel 90, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012 het
beoordelingsverslag met aanbevelingen ingediend.

(3)

Op 9 december 2015 heeft het Comité voor biociden het advies van het Europees Agentschap voor chemische
stoffen geformuleerd, rekening houdend met de conclusies van de beoordelende bevoegde autoriteit.

(4)

Volgens dat advies kan van biociden die voor productsoort 8 worden gebruikt en gegranuleerd koper bevatten,
worden verwacht dat zij aan de eisen van artikel 19, lid 1, onder b), van Richtlijn (EU) nr. 528/2012 voldoen,
mits bepaalde specificaties en voorwaarden voor het gebruik ervan in acht worden genomen.

(5)

Bijgevolg moet gegranuleerd koper worden goedgekeurd voor gebruik in biociden voor productsoort 8, mits
bepaalde specificaties en voorwaarden in acht worden genomen.

(6)

Er moet een redelijke termijn worden vastgesteld voordat een werkzame stof wordt goedgekeurd, opdat de
betrokken partijen de nodige voorbereidende maatregelen kunnen nemen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

(7)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Gegranuleerd koper wordt goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 8, mits de in de
bijlage vastgestelde specificaties en voorwaarden in acht worden genomen.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
(1) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.
(2) Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
(PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 juli 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE

Triviale naam

IUPAC-naam:
koper
EG-nummer: 231-159-6
CAS-nr.: 7440-50-8

Minimale zuiverheids
graad van de werkzame
stof (1)

Datum van goed
keuring

99 massaprocent

1 januari 2017

Datum van het
verstrijken van de
goedkeuring

31 december
2026

Product
soort

8

Bijzondere voorwaarden

De toelating van biociden wordt aan de volgende voorwaarden
verbonden:

NL

Gegranuleerd koper

IUPAC-naam
Identificatienummers

1. Bij de beoordeling van het product moet bijzondere aan
dacht worden besteed aan de blootstellingen, de risico's en
de doeltreffendheid voor elk gebruik waarvoor toelating
werd aangevraagd, maar dat geen voorwerp was van de ri
sicobeoordeling van de werkzame stof op het niveau van
de Unie.

a) industriële en professionele gebruikers;
b) oppervlaktewater en sediment wanneer er sprake is van
een directe emissie tijdens de gebruiksduur van behan
deld hout.
3. Gezien de gesignaleerde risico's voor het oppervlaktewater
en het grondwater moet op de etiketten en de eventueel
verstrekte veiligheidsinformatiebladen van toegelaten pro
ducten worden aangegeven dat industrieel of professioneel
aanbrengen van het product moet worden uitgevoerd bin
nen een afgesloten gebied of op een ondoordringbare harde
ondergrond met afdamming, dat pas behandeld hout na de
behandeling onder een afdak en/of op een ondoordringbare
harde ondergrond moet worden opgeslagen om recht
streekse verliezen naar de bodem of naar water te voorko
men en dat verliezen bij het aanbrengen van het product
met het oog op hergebruik of verwijdering moeten worden
opgevangen.

Publicatieblad van de Europese Unie

2. Gezien de risico's waarop is gewezen bij het beoordeelde
gebruik, moet bij de beoordeling van het product bijzon
dere aandacht worden besteed aan:

(1) De in deze kolom vermelde zuiverheid is de minimale zuiverheidsgraad van de werkzame stof die voor de overeenkomstig artikel 90, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012 uitgevoerde beoordeling is ge
bruikt. De werkzame stof in het in de handel gebrachte product kan dezelfde of een andere zuiverheid hebben, voor zover bewezen is dat de werkzame stof technisch gelijkwaardig is aan de beoordeelde werk
zame stof.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1095 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2016
tot verlening van een vergunning voor zinkacetaat-dihydraat, watervrij zinkchloride, zinkoxide,
zinksulfaat-heptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd,
zinkchelaat van eiwithydrolysaten, zinkchelaat van glycinehydraat (vast) en zinkchelaat van
glycinehydraat (vloeibaar) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1334/2003, (EG) nr 79/2006, (EU) nr. 335/2010 en
Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 991/2012 en (EU) nr. 636/2013
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

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

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunnings
gronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10 van die verordening voorziet
in de herbeoordeling van toevoegingsmiddelen waarvoor een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn
70/524/EEG van de Raad (2).

(2)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 (3) en (EG) nr. 479/2006 (4) van de Commissie is overeenkomstig
Richtlijn 70/524/EEG een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor de zinkverbindingen zinkacetaatdihydraat, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren,
gehydrateerd, en zinkchelaat van glycinehydraat. Vervolgens zijn die producten overeenkomstig artikel 10, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaande producten opgenomen in het repertorium van toevoegings
middelen voor diervoeding.

(3)

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 in samenhang met artikel 7 van die
verordening zijn aanvragen ingediend voor de herbeoordeling van zinkacetaat-dihydraat, zinkoxide, zinksulfaatheptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, en zinkchelaat van glycine
hydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. Daarnaast is overeenkomstig artikel 7
van die verordening een aanvraag ingediend voor watervrij zinkchloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding
voor alle diersoorten. De aanvragers hebben gevraagd deze toevoegingsmiddelen in de categorie „nutritionele
toevoegingsmiddelen” in te delen. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste
gegevens en documenten waren bij de aanvragen gevoegd.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar adviezen van 1 februari 2012 (5),
8 maart 2012 (6), 23 mei 2012 (7), 15 november 2012 (8), 12 september 2013 (9) en 12 maart 2015 (10)
geconcludeerd dat zinkacetaat-dihydraat, watervrij zinkchloride, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat, zinksulfaatmonohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, en zinkchelaat van glycinehydraat onder de

(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.
(2) Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (PB L 270 van
14.12.1970, blz. 1).
(3) Verordening (EG) nr. 1334/2003 van de Commissie van 25 juli 2003 tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal
toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders (PB L 187 van 26.7.2003, blz. 11).
(4) Verordening (EG) nr. 479/2006 van de Commissie van 23 maart 2006 wat betreft de verlening van een vergunning voor bepaalde
toevoegingsmiddelen, behorende tot de groep „verbindingen van sporenelementen” (PB L 86 van 24.3.2006, blz. 4).
(5) EFSA Journal 2012; 10(2):2572.
(6) EFSA Journal 2012; 10(3):2621.
(7) EFSA Journal 2012; 10(6):2734.
(8) EFSA Journal 2012; 10(11):2970.
(9) EFSA Journal 2013; 11(10):3369.
(10) EFSA Journal 2015; 13(4):4058.
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voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen hebben op de diergezondheid of de gezondheid van
de mens en dat er geen veiligheidsproblemen voor de gebruikers zullen rijzen, mits de nodige beschermingsmaat
regelen worden genomen.
(5)

Wat de gevolgen voor het milieu en met name de drainage en het wegvloeien van zink in het oppervlaktewater
betreft, heeft de EFSA in haar advies van 8 april 2014 (1) aanbevolen het maximumzinkgehalte in volledig voeder
voor verschillende diersoorten aanzienlijk te verlagen. Om het risico te voorkomen dat niet wordt voldaan aan de
fysiologische behoeften van dieren, onder meer tijdens speciale perioden in hun leven, alsook het risico van
andere negatieve gevolgen voor de diergezondheid, mag de door de EFSA aanbevolen verlaging van het
zinkgehalte niet in één stap gebeuren. Met het oog op verdere verlagingen moeten exploitanten van diervoederbe
drijven en onderzoeksinstellingen ertoe worden aangemoedigd nieuwe wetenschappelijke gegevens te verzamelen
over de fysiologische behoeften van de verschillende diersoorten.

(6)

De EFSA heeft ook vastgesteld dat zinkacetaat-dihydraat, watervrij zinkchloride, zinkoxide, zinksulfaatheptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, en zinkchelaat van glycine
hydraat nuttige bronnen van zink zijn. Gezien de chemische eigenschappen van zinkchelaat van aminozuren
beveelt de EFSA aan om het op te splitsen in de volgende twee groepen: zinkchelaat van aminozuren en
zinkchelaat van eiwithydrolysaten. Wat zinkchelaat van glycinehydraat betreft, zijn twee verschillende vormen
beoordeeld: een vaste en een vloeibare. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de
EFSA niet nodig. Zij heeft ook het verslag over de analysemethode voor de toevoegingsmiddelen voor
diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was
ingediend.

(7)

Uit de beoordeling van zinkacetaat-dihydraat, watervrij zinkchloride, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat,
zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, zinkchelaat van eiwithydrolysaten,
zinkchelaat van glycinehydraat (vast) en zinkchelaat van glycinehydraat (vloeibaar) blijkt dat aan de voorwaarden
voor vergunningverlening van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan. Het gebruik van deze
stoffen zou daarom moeten worden toegestaan zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening.

(8)

Als gevolg van de vergunningen voor zinkacetaat-dihydraat, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat, zinksulfaatmonohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, zinkchelaat van glycinehydraat die bij deze verordening
worden verleend, zijn de vermeldingen betreffende deze stoffen in de Verordeningen (EG) nr. 479/2006 en (EG)
nr. 1334/2003 achterhaald en moeten zij bijgevolg worden geschrapt.

(9)

Krachtens Verordening (EU) nr. 335/2010 van de Commissie (2) en de Uitvoeringsverordeningen (EU)
nr. 991/2012 (3) en (EU) nr. 636/2013 (4) van de Commissie is voor verschillende zinkverbindingen een
vergunning voor gebruik als nutritioneel toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend. Om te kunnen rekening
houden met de conclusies van de EFSA in haar advies van 8 april 2014, die ook de wetenschappelijke basis
vormden voor de bepalingen betreffende het totale zinkgehalte in mengvoeders voor de toevoegingsmiddelen
waarvoor bij deze verordening een vergunning is verleend, en die hoofdzakelijk verwijzen naar de milieueffecten
van de toevoeging van zink aan diervoeder, moeten de in Verordening (EU) nr. 335/2010 en de Uitvoeringsveror
deningen (EU) nr. 991/2012 en (EU) nr. 636/2013 vastgestelde maximumzinkgehalten in overeenstemming
worden gebracht met de bepalingen van deze verordening wat het zinkgehalte in mengvoeder betreft. Daarom
moeten Verordening (EU) nr. 335/2010 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 991/2012 en (EU) nr. 636/2013
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing vereisen van de wijzigingen van de
voorwaarden voor het verlenen van een vergunning voor zinkacetaat-dihydraat, zinkoxide, zinksulfaatheptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, en zinkchelaat van glycine
hydraat en de zinkverbindingen waarvoor bij Verordening (EU) nr. 335/2010 en de Uitvoeringsverordeningen
(EU) nr. 991/2012 en (EU) nr. 636/2013 een vergunning is verleend, moet een overgangsperiode worden
vastgesteld om de belanghebbende partijen in staat te stellen zich voor te bereiden om aan de nieuwe eisen van
de vergunning te voldoen.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

(1) EFSA Journal 2014; 12(5):3668.
(2) Verordening (EU) nr. 335/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot verlening van een vergunning voor zinkchelaat van het
hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 102 van 23.4.2010, blz. 22).
(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 991/2012 van de Commissie van 25 oktober 2012 tot verlening van een vergunning voor zinkchloride
hydroxide-monohydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 297 van 26.10.2012, blz. 18).
(4) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 636/2013 van de Commissie van 1 juli 2013 tot verlening van een vergunning voor zinkchelaat van
methionine (1:2) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 183 van 2.7.2013, blz. 3).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Vergunningverlening
Voor de in de bijlage beschreven stoffen, die behoren tot de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” en de
functionele groep „verbindingen van sporenelementen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een
vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2003
In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1334/2003 worden in vermelding E6 betreffende het element Zink-Zn de volgende
toevoegingsmiddelen en hun chemische formules en beschrijvingen geschrapt: „zinkacetaat-dihydraat”, „zinkoxide”,
„zinksulfaat-heptahydraat”, „zinksulfaat-monohydraat”, „zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd”.

Artikel 3
Wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2006
In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 479/2006 wordt vermelding E6 betreffende het toevoegingsmiddel „zinkchelaat
van glycinehydraat” geschrapt.

Artikel 4
Wijziging van Verordening (EU) nr. 335/2010
In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 335/2010 wordt de vermelding op regel 3b6.10, achtste kolom, vervangen door:
„Honden en katten: 200 (totaal)
Zalmachtigen en melkvervangers voor kalveren: 180 (totaal)
Biggen, zeugen, konijnen en alle vissoorten behalve zalmachtigen: 150 (totaal)
Andere soorten en categorieën: 120 (totaal).”.

Artikel 5
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 991/2012
In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 991/2012 wordt de vermelding op regel 3b609, achtste kolom,
vervangen door:
„Honden en katten: 200 (totaal)
Zalmachtigen en melkvervangers voor kalveren: 180 (totaal)
Biggen, zeugen, konijnen en alle vissoorten behalve zalmachtigen: 150 (totaal)
Andere soorten en categorieën: 120 (totaal).”.

L 182/10
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Artikel 6
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 636/2013
In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 636/2013 van de Commissie wordt de vermelding op regel 3b611, in
de achtste kolom, vervangen door:
„Honden en katten: 200 (totaal)
Zalmachtigen en melkvervangers voor kalveren: 180 (totaal)
Biggen, zeugen, konijnen en alle vissoorten behalve zalmachtigen: 150 (totaal)
Andere soorten en categorieën: 120 (totaal).”.
Artikel 7
Overgangsmaatregelen
1.
Zinkacetaat-dihydraat, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren,
gehydrateerd, en zinkchelaat van glycinehydraat, evenals de zinkverbindingen waarvoor bij Verordening (EU)
nr. 335/2010 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 991/2012 en (EU) nr. 636/2013 een vergunning is verleend,
alsmede voormengsels die deze stoffen bevatten en die vóór 27 januari 2017 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeen
komstig de voorschriften die vóór 27 juli 2016 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en
worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput.
2.
Voedermiddelen en mengvoeders die de in lid 1 beschreven stoffen bevatten die vóór 27 juli 2017 zijn
geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 27 juli 2016 van toepassing waren, mogen
verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput, mits zij bestemd
zijn voor voedselproducerende dieren.
3.
Voedermiddelen en mengvoeders die de in lid 1 beschreven stoffen bevatten die vóór 27 juli 2018 zijn
geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 27 juli 2016 van toepassing waren, mogen
verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput, mits zij bestemd
zijn voor niet-voedselproducerende dieren.
Artikel 8
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 juli 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Categorie nutritionele toevoegingsmiddelen. Functionele groep verbindingen van sporenelementen
3b601

—

Zinkacetaatdihydraat

Samenstelling van het toevoegingsmid
del

Karakterisering van de werkzame stof
Chemische formule: Zn(CH3COO)2
· 2H2O
CAS-nummer: 5970-45-6
Analysemethoden (1)
Voor de kwantificering van zink
acetaat-dihydraat in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding:
— titratie met natriumedetaat (mo
nografie 1482 van de Europese
Farmacopee).
Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:

—

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
ten: 200 (totaal)
moet als voormengsel in
diervoeder worden ver
Zalmachtigen en
werkt.
melkvervangers
voor
kalveren: 2. Voor gebruikers van het
180 (totaal)
toevoegingsmiddel
en
voormengsels moeten
Biggen, zeugen,
de exploitanten van
konijnen en alle
diervoederbedrijven
vissoorten
be
operationele procedures
halve zalmachti
en passende organisato
gen: 150 (totaal)
rische maatregelen vast
stellen voor het omgaan
Andere soorten
met
gevaren bij inhale
en categorieën:
ring, contact met de
120 (totaal)
huid of met de ogen. In
dien de risico's met deze
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

27 juli
2026

L 182/11

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of

—

Publicatieblad van de Europese Unie

Zinkacetaat-dihydraat in poeder
vorm, met een minimumzinkge
halte van 29,6 %.

Alle dier
soorten

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Alle dier
soorten

—

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

L 182/12

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:

Publicatieblad van de Europese Unie

— Verordening (EG) nr. 152/2009
van de Commissie (2) — atoom
absorptiespectrometrie (AAS);
of
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of
— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

3b602

—

Watervrij
zinkchloride

Samenstelling van het toevoegingsmid
del
Watervrij zinkchloride in poeder
vorm, met een minimumzinkge
halte van 46,1 %.

—

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
ten: 200 (totaal)
moet als vloeibaar voor
mengsel in diervoeder
Zalmachtigen en
worden verwerkt.
melkvervangers
voor
kalveren:
180 (totaal)

27 juli
2026

7.7.2016

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Chemische formule: ZnCl2
CAS-nummer: 7646-85-7
Analysemethode (1)

— titratie met natriumedetaat (mo
nografie 0110 van de Europese
Farmacopee).
Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Biggen, zeugen, 2. Voor gebruikers van het
konijnen en alle
toevoegingsmiddel
en
vissoorten
be
voormengsels moeten
de exploitanten van
halve zalmachti
diervoederbedrijven
gen: 150 (totaal)
operationele procedures
Andere soorten
en passende organisato
en categorieën:
rische maatregelen vast
120 (totaal)
stellen voor het omgaan
met gevaren bij inhale
ring, contact met de
huid of met de ogen. In
dien de risico's met deze
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

Einde van
de vergun
ningspe
riode

Publicatieblad van de Europese Unie

Voor de kwantificering van water
vrij zinkchloride in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding:

Maximum
leeftijd

NL

Karakterisering van de werkzame stof

Diersoort of
-categorie

7.7.2016

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of
— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk;
— ICP-AES CEN-methode (EN ISO
11885); niet voor voormeng
sels.
L 182/13

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Alle dier
soorten

—

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:

L 182/14

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— Verordening (EG) nr. 152/2009
— atoomabsorptiespectrometrie
(AAS); of
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of

3b603

—

Zinkoxide

Samenstelling van het toevoegingsmid
del
Zinkoxide in poedervorm, met een
minimumzinkgehalte van 72 %.

—

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
ten: 200 (totaal)
moet als voormengsel in
diervoeder worden ver
werkt.

27 juli
2026

Publicatieblad van de Europese Unie

— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

Karakterisering van de werkzame stof
Chemische formule: ZnO
CAS-nummer: 1314-13-2

7.7.2016

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Voor de kwantificering van zink
oxide in het toevoegingsmiddel
voor diervoeding:
— titratie met natriumedetaat (mo
nografie 0252 van de Europese
Farmacopee).

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of
— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Zalmachtigen en 2. Voor gebruikers van het
melkvervangers
toevoegingsmiddel
en
voor
kalveren:
voormengsels moeten
180 (totaal)
de exploitanten van
diervoederbedrijven
Biggen, zeugen,
operationele procedures
konijnen en alle
en passende organisato
vissoorten
be
rische maatregelen vast
halve zalmachti
stellen voor het omgaan
gen: 150 (totaal)
met gevaren bij inhale
ring, contact met de
Andere soorten
huid of met de ogen. In
en categorieën:
dien de risico's met deze
120 (totaal)
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

Einde van
de vergun
ningspe
riode
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Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:

Maximum
leeftijd

NL

Analysemethoden (1)

Diersoort of
-categorie

7.7.2016

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:
— Verordening (EG) nr. 152/2009
— atoomabsorptiespectrometrie
(AAS); of
L 182/15

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Alle dier
soorten

—

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of

L 182/16

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

—

Zinksulfaatheptahydraat

Samenstelling van het toevoegingsmid
del
Zinksulfaat-heptahydraat in poeder
vorm, met een minimumzinkge
halte van 22 %.
Karakterisering van de werkzame stof
Chemische formule: ZnSO4 · 7H2O
CAS-nummer: 7446-20-0
Analysemethoden (1)
Voor de kwantificering van zinksul
faat-heptahydraat in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding:
— titratie met natriumedetaat (mo
nografie 0111 van de Europese
Farmacopee).

—

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
moet als voormengsel in
ten: 200 (totaal)
diervoeder worden ver
werkt.
Zalmachtigen en

7.7.2016

melkvervangers
voor
kalveren: 2. Voor gebruikers van het
180 (totaal)
toevoegingsmiddel
en
voormengsels moeten
de exploitanten van
Biggen, zeugen,
diervoederbedrijven
konijnen en alle
operationele procedures
vissoorten
be
en passende organisato
halve zalmachti
rische
maatregelen vast
gen: 150 (totaal)
stellen voor het omgaan
met gevaren bij inhale
Andere soorten
ring, contact met de
en categorieën:
huid of met de ogen. In
120 (totaal)
dien de risico's met deze
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

27 juli
2026

Publicatieblad van de Europese Unie

3b604

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Maximum
leeftijd

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:

Diersoort of
-categorie

7.7.2016

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:
— Verordening (EG) nr. 152/2009
— atoomabsorptiespectrometrie
(AAS); of

Publicatieblad van de Europese Unie

— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of
— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

L 182/17

—

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Zinksulfaatmonohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmid
del

Alle dier
soorten

—

Zinksulfaat-monohydraat in poe
dervorm, met een minimumzinkge
halte van 34 %.
Karakterisering van de werkzame stof
Chemische formule: ZnSO4 · H2O

Analysemethoden (1)
Voor de kwantificering van zinksul
faat-monohydraat in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding:
— titratie met natriumedetaat (mo
nografie 2159 van de Europese
Farmacopee).
Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

—

Andere bepalingen

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
moet als voormengsel in
ten: 200 (totaal)
diervoeder worden ver
Zalmachtigen en
werkt.
melkvervangers
voor
kalveren: 2. Voor gebruikers van het
180 (totaal)
toevoegingsmiddel
en
voormengsels moeten
Biggen, zeugen,
de exploitanten van
konijnen en alle
diervoederbedrijven
vissoorten
be
operationele procedures
halve zalmachti
en passende organisato
gen: 150 (totaal)
rische maatregelen vast
stellen voor het omgaan
Andere soorten
met
gevaren bij inhale
en categorieën:
ring, contact met de
120 (totaal)
huid of met de ogen. In
dien de risico's met deze
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

Einde van
de vergun
ningspe
riode

27 juli
2026
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CAS-nummer: 7446-19-7

Maximumgehalte

NL

3b605

Naam van
de vergun
ninghouder

L 182/18

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of
— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.
7.7.2016

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Alle dier
soorten

—

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:

7.7.2016

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— Verordening (EG) nr. 152/2009
— atoomabsorptiespectrometrie
(AAS); of
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of

3b606

—

Zinkchelaat
van aminozu
ren, gehydra
teerd

Samenstelling van het toevoegingsmid
del
Zinkaminozuurcomplex waarin het
zink en de van soja-eiwitten afkom
stige aminozuren gecheleerd zijn
met datieve covalente bindingen, in
poedervorm, met een minimumzin
kgehalte van 10 %.

—

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
moet als voormengsel in
ten: 200 (totaal)
diervoeder worden ver
Zalmachtigen en
werkt.
melkvervangers
voor
kalveren: 2. Zinkchelaat van amino
180 (totaal)
zuren mag in de handel
worden gebracht en als
een toevoegingsmiddel
bestaande uit een prepa
raat worden gebruikt.

27 juli
2026

Publicatieblad van de Europese Unie

— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

L 182/19

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Chemische formule: Zn(x)1-3 ·
nH2O, x = anion van een amino
zuur afkomstig van een soja-eiwit
hydrolysaat.
Maximaal 10 % van de moleculen
hebben een atomaire massa van
meer dan 1 500 Da.

Voor de kwantificering van het ge
halte aan aminozuren in het toe
voegingsmiddel voor diervoeding:
— methode van ionenwisselings
chromatografie met post-co
lumn derivatisering en uv- of
fluorescentiedetectie: bijlage III,
deel F, bij Verordening (EG)
nr. 152/2009.

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Biggen, zeugen, 3. Voor gebruikers van het
konijnen en alle
toevoegingsmiddel
en
vissoorten
be
voormengsels moeten
de exploitanten van
halve zalmachti
diervoederbedrijven
gen: 150 (totaal)
operationele procedures
Andere soorten
en passende organisato
en categorieën:
rische maatregelen vast
120 (totaal)
stellen voor het omgaan
met gevaren bij inhale
ring, contact met de
huid of met de ogen. In
dien de risico's met deze
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

Einde van
de vergun
ningspe
riode

Publicatieblad van de Europese Unie

Analysemethoden (1)

Maximum
leeftijd

NL

Karakterisering van de werkzame stof

Diersoort of
-categorie

L 182/20

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of

7.7.2016

— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Alle dier
soorten

—

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:

7.7.2016

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— Verordening (EG) nr. 152/2009
— atoomabsorptiespectrometrie
(AAS); of
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of

3b612

—

Zinkchelaat
van eiwithy
drolysaten

Samenstelling van het toevoegingsmid
del
Zinkchelaat van eiwithydrolysaten,
in poedervorm, met een minimum
zinkgehalte van 10 %.
Minimum van 85 % zinkchelaat.

—

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
moet als voormengsel in
ten: 200 (totaal)
diervoeder worden ver
werkt.
Zalmachtigen en

27 juli
2026
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— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

melkvervangers
voor
kalveren: 2. Zinkchelaat van eiwithy
180 (totaal)
drolysaten mag in de
handel worden gebracht
en als een toevoegings
middel bestaande uit
een preparaat worden
gebruikt.

L 182/21

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Chemische formule: Zn(x)1-3 ·
nH2O, x = anion van een eiwithy
drolysaat dat een aminozuur uit
soja-eiwithydrolysaat bevat.

Analysemethoden (1)

— methode van ionenwisselings
chromatografie met post-co
lumn derivatisering en uv- of
fluorescentiedetectie: bijlage III,
deel F, bij Verordening (EG)
nr. 152/2009.

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Biggen, zeugen, 3. Voor gebruikers van het
konijnen en alle
toevoegingsmiddel
en
vissoorten
be
voormengsels moeten
de exploitanten van
halve zalmachti
diervoederbedrijven
gen: 150 (totaal)
operationele procedures
en passende organisato
Andere soorten
rische
maatregelen vast
en categorieën:
stellen voor het omgaan
120 (totaal)
met gevaren bij inhale
ring, contact met de
huid of met de ogen. In
dien de risico's met deze
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

Einde van
de vergun
ningspe
riode

Publicatieblad van de Europese Unie

Voor de kwantificering van het ge
halte aan eiwithydrolysaten in het
toevoegingsmiddel voor diervoe
ding:

Maximum
leeftijd

NL

Karakterisering van de werkzame stof

Diersoort of
-categorie

L 182/22

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Voor de bepaling van het gehalte
aan zinkchelaat in het toevoegings
middel voor diervoeding:
— Fourier-transformatie-infrarood
spectroscopie, gevolgd door
multivariate regressiemethoden.

7.7.2016

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Maximum
leeftijd

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:

Diersoort of
-categorie

7.7.2016

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:
— Verordening (EG) nr. 152/2009
— atoomabsorptiespectrometrie
(AAS); of

Publicatieblad van de Europese Unie

— EN/TS 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of
— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

L 182/23

—

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Zinkchelaat
Samenstelling van het toevoegingsmid
van glycinehy del
draat (vast)
Zinkchelaat van glycinehydraat, in
poedervorm, met een minimumzin
kgehalte van 15 %.
Vocht: maximaal 10 %.
Karakterisering van de werkzame stof
·

Analysemethoden (1)
Voor de kwantificering van het gly
cinegehalte in het toevoegingsmid
del voor diervoeding:
— methode van ionenwisselings
chromatografie met post-co
lumn derivatisering en uv- of
fluorescentiedetectie: bijlage III,
deel F, bij Verordening (EG)
nr. 152/2009.

Maximum
leeftijd

Alle dier
soorten

—

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

—

Andere bepalingen

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
ten: 200 (totaal)
moet als voormengsel in
diervoeder worden ver
Zalmachtigen en
werkt.
melkvervangers
voor
kalveren: 2. Voor gebruikers van het
180 (totaal)
toevoegingsmiddel
en
voormengsels moeten
Biggen, zeugen,
de exploitanten van
konijnen en alle
diervoederbedrijven
vissoorten
be
operationele procedures
halve zalmachti
en passende organisato
gen: 150 (totaal)
rische maatregelen vast
stellen voor het omgaan
Andere soorten
met gevaren bij inhale
en categorieën:
ring, contact met de
120 (totaal)
huid of met de ogen. In
dien de risico's met deze
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

Einde van
de vergun
ningspe
riode

27 juli
2026
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Chemische formule: Zn(x)1-3
nH2O, x = anion van glycine.

Diersoort of
-categorie

NL

3b607

Naam van
de vergun
ninghouder

L 182/24

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of
7.7.2016

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Alle dier
soorten

—

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

7.7.2016

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:

Publicatieblad van de Europese Unie

— Verordening (EG) nr. 152/2009
— atoomabsorptiespectrometrie
(AAS); of
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of
— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

3b608

—

Zinkchelaat
Samenstelling van het toevoegingsmid
van glycinehy del
draat (vloei
baar)
Vloeibaar zinkchelaat van glycine
hydraat, met een minimumzinkge
halte van 7 %.

—

Honden en kat 1. Het toevoegingsmiddel
ten: 200 (totaal)
moet als voormengsel in
diervoeder worden ver
werkt.

27 juli
2026

L 182/25

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Chemische formule: Zn(x)1-3
nH2O, x = anion van glycine.

·

Analysemethoden (1)

— methode van ionenwisselings
chromatografie met post-co
lumn derivatisering en uv- of
fluorescentiedetectie: bijlage III,
deel F, bij Verordening (EG)
nr. 152/2009.
Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in het toevoe
gingsmiddel voor diervoeding en in
voormengsels:
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES), of

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Zalmachtigen en 2. Zinkchelaat van glycine
hydraat (vloeibaar) mag
melkvervangers
in de handel worden ge
voor
kalveren:
bracht en als een toe
180 (totaal)
voegingsmiddel
be
Biggen, zeugen,
staande uit een prepa
konijnen en alle
raat worden gebruikt.
vissoorten
be
halve zalmachti 3. Voor gebruikers van het
gen: 150 (totaal)
toevoegingsmiddel
en
voormengsels moeten
Andere soorten
de exploitanten van
en categorieën:
diervoederbedrijven
120 (totaal)
operationele procedures
en passende organisato
rische maatregelen vast
stellen voor het omgaan
met gevaren bij inhale
ring, contact met de
huid of met de ogen. In
dien de risico's met deze
procedures en maatrege
len niet tot een aan
vaardbaar niveau kun
nen worden terugge
bracht, worden bij de
toepassing van het toe
voegingsmiddel en de
voormengsels passende
persoonlijke
bescher
mingsmiddelen gebruikt.

Einde van
de vergun
ningspe
riode

Publicatieblad van de Europese Unie

Voor de kwantificering van het gly
cinegehalte in het toevoegingsmid
del voor diervoeding:

Maximumgehalte

NL

Karakterisering van de werkzame stof

Maximum
leeftijd

L 182/26

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

7.7.2016

Naam van
de vergun
ninghouder

Minimum
gehalte
Toevoegings
middel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Maximumgehalte

Gehalte van het element (Zn) in
mg/kg volledig diervoeder met een
vochtgehalte van 12 %

Andere bepalingen

Einde van
de vergun
ningspe
riode

NL

Voor de kwantificering van het to
taalgehalte aan zink in voedermid
delen en mengvoeders:

7.7.2016

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

— Verordening (EG) nr. 152/2009
— atoomabsorptiespectrometrie
(AAS); of
— EN 15510: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES); of

(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn beschikbaar op het volgende adres van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders (PB L 54 van 26.2.2009, blz. 1).
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— EN 15621: atomaire-emissie
spectrometrie met inductief ge
koppeld plasma (ICP-AES) na
ontsluiting onder druk.

L 182/27

L 182/28
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1096 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de voorschriften voor het in de
handel brengen van zendingen van bepaalde vissoorten bestemd voor lidstaten of delen daarvan
waarvoor nationale maatregelen betreffende het salmonid alphavirus (SAV) zijn goedgekeurd bij
Besluit 2010/221/EU
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor
aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij
waterdieren (1), en met name artikel 43 en artikel 61, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie (2) voorziet in voorwaarden en certificeringsvoorschriften
voor het in de handel brengen en de invoer van aquacultuurdieren in lidstaten of delen daarvan waarvoor bij
Besluit 2010/221/EU van de Commissie (3) goedgekeurde nationale maatregelen gelden.

(2)

Besluit 2010/221/EU staat de in bijlage I of II bij dat besluit genoemde lidstaten toe voorschriften op te leggen
voor het in de handel brengen en de invoer van vissoorten die vatbaar zijn voor het salmonid alphavirus (SAV) in
gebieden die als vrij van die ziekte worden beschouwd of die aan een goedgekeurd bewakingsprogramma
onderworpen zijn. Zendingen van voor SAV vatbare vissoorten bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden,
„put and take”-visbedrijven, open siervoorzieningen en heruitzetting in het wild die in die lidstaten of delen
daarvan worden binnengebracht, moeten afkomstig zijn van gebieden met een gelijkwaardige gezondheidsstatus
en moeten vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat waaruit blijkt dat aan de voorschriften is voldaan.

(3)

Om ervoor te zorgen dat aan de voorschriften wordt voldaan, is het passend om SAV op te nemen in het
modeldiergezondheidscertificaat van bijlage II, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1251/2008.

(4)

Bijlage II, deel C, bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 bevat een lijst van soorten die vatbaar zijn voor ziekten
waarvoor nationale maatregelen zijn goedgekeurd bij Besluit 2010/221/EU. Momenteel zijn de Atlantische zalm
(Salmo salar), de regenboogforel (Oncorynchus mykiss) en de zeeforel (Salmo trutta) in de Aquatic Animal Health
Code (Gezondheidscode voor waterdieren) en het Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals (Handboek
inzake normen voor diagnostische tests voor waterdieren) van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE)
opgenomen als soorten die vatbaar zijn voor SAV. Omwille van de juridische duidelijkheid wat het toepassings
gebied van Verordening (EG) nr. 1251/2008 betreft, moeten SAV en de vissoorten die er vatbaar voor zijn,
worden opgenomen in bijlage II, deel C, bij die Verordening.

(5)

Verordening (EG) nr. 1251/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De lidstaten en het bedrijfsleven moeten voldoende tijd krijgen om de nodige maatregelen te nemen om aan de in
deze verordening vastgestelde voorschriften te voldoen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

(1) PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.
(2) Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat
betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuur
dieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (PB L 337 van 16.12.2008, blz. 41).
3
( ) Besluit 2010/221/EU van de Commissie van 15 april 2010 tot goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van
bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren of wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (PB L 98
van 20.4.2010, blz. 7).

7.7.2016
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L 182/29

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De delen A en C van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij
deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 juli 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

L 182/30

NL
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BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Deel A wordt vervangen door:
„DEEL A

Modeldiergezondheidscertificaat voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren bestemd
voor de kweek, heruitzetting, „put and take”-visbedrijven, open siervisvoorzieningen en heruit
zetting in het wild

7.7.2016

7.7.2016
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L 182/32
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L 182/33

L 182/34

NL
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”

2.

Deel C wordt vervangen door:
„DEEL C

Lijst van soorten die vatbaar zijn voor ziekten waarvoor nationale maatregelen zijn goedgekeurd bij
Besluit 2010/221/EU
Ziekte

Vatbare soorten

Voorjaarsviremie van de karper (SVC)

Grootkopkarper (Aristichthys nobilis), goudvis (Carassius auratus),
kroeskarper (Carassius carassius), graskarper (Ctenopharyngodon ide
llus), karper en koikarper (Cyprinus carpio), zilverkarper (Hypophthal
michthys molitrix), meerval (Silurus glanis), zeelt (Tinca tinca) en winde
(Leuciscus idus)

Bacterial kidney disease (BKD)

Familie: Salmonidae

Infectieuze pancreatische necrose (IPN)

Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss), bronforel (Salvelinus fontina
lis), zeeforel (Salmo trutta), Atlantische zalm (Salmo salar), Pacifische
zalm (Oncorhynchus spp.) en grote marene (Coregonus lavaretus)

Besmetting met salmonid alphavirus (SAV)

Atlantische zalm (Salmo salar), regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)
en zeeforel (Salmo trutta)

Besmetting met Gyrodactylus salaris

Atlantische zalm (Salmo salar), regenboogforel (Oncorhynchus mykiss),
riddervis (Salvelinus alpinus), bronforel (Salvelinus fontinalis), vlagzalm
(Thymallus thymallus), Amerikaanse meerforel (Salvelinus namaycush)
en zeeforel (Salmo trutta)

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Japanse oester (Crassostrea gigas)”
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1097 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 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, 6 juli 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

136,2

ZZ

136,2

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00
0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

1

TR

136,6

ZZ

136,6

AR

153,4

BO

231,1

CL

185,5

UY

183,3

ZA

182,0

ZZ

187,1

AR

180,7

BR

99,6

CL

126,6

CN

116,1

NZ

135,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

110,8

ZZ

123,3

AR

197,6

CL

125,3

CN

91,9

ZA

132,2

ZZ

136,8

TR

209,4

ZZ

209,4

TR

326,2

ZZ

326,2

TR

126,8

ZZ

126,8

TR

160,5

ZZ

160,5

(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) 2016/1098 VAN DE RAAD
van 4 juli 2016
betreffende het namens de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen
standpunt over de herziening van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 209, lid 2, in samenhang met
artikel 218, lid 9,
Gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de
Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (1),
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 100 van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika,
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds
(„ACS-EU-partnerschapsovereenkomst”), kunnen de bijlagen I bis, I ter, II, III, IV en VI daarbij door de
ACS-EU-Raad van ministers opnieuw worden onderzocht en al dan niet worden gewijzigd op basis van een
aanbeveling van het ACS-EU-Comité voor samenwerking inzake ontwikkelingsfinanciering.

(2)

Op grond van artikel 15, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst kan de ACS-EU-Raad van ministers
bevoegdheden delegeren aan het ACS-EU-Comité van ambassadeurs.

(3)

Op zijn 39e zitting die op 19 en 20 juni 2014 in Nairobi, Kenia, is gehouden, is de ACS-EU-Raad van ministers
in een gezamenlijke verklaring overeengekomen om over te gaan tot de ordelijke sluiting van het Centrum voor
de ontwikkeling van het bedrijfsleven („COB”), alsook de wijziging van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschaps
overeenkomst, en om daartoe aan het ACS-EU-Comité van ambassadeurs een bevoegdheidsdelegatie te verlenen
om de noodzakelijke besluiten vast te stellen, met inbegrip van de relevante wijziging van die bijlage III.

(4)

Bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst moet worden gewijzigd om het nieuwe wettelijke kader vast
te stellen voor het bestaan van het COB met als uitsluitend doel de liquidatie ervan.

(5)

Het standpunt van de Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs over de herziening van bijlage III bij de
ACS-EG-partnerschapsovereenkomst moet derhalve worden gebaseerd op het aangehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Het namens de Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen standpunt over de herziening van
bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van
het ACS-EU-Comité van ambassadeurs.
2.
Kleine technische wijzigingen van het ontwerpbesluit kunnen zonder nader besluit van de Raad worden
goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs.
(1) Overeenkomst ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3), als gewijzigd bij de overeenkomst
ondertekend te Luxemburg op 25 juni 2005 (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 27) en bij de overeenkomst ondertekend te Ouagadougou
op 22 juni 2010 (PB L 287 van 4.11.2010, blz. 3).
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Artikel 2
Na vaststelling wordt het besluit van de ACS-EU-Comité van ambassadeurs bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2016.
Voor de Raad
De voorzitter
M. LAJČÁK
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ONTWERP

BESLUIT Nr. 2016/… VAN HET ACS-EU-COMITÉ VAN AMBASSADEURS
van
betreffende de herziening van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst
HET ACS-EU-COMITÉ VAN AMBASSADEURS,

Gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de
Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (1) („ACS-EU-partnerschapsovereen
komst”), en met name artikel 100,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 100 van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst kunnen de bijlagen I bis, I ter, II, III, IV
en VI daarbij door de ACS-EU-Raad van ministers opnieuw worden onderzocht en al dan niet worden gewijzigd
op basis van een aanbeveling van het ACS-EU-Comité voor samenwerking inzake ontwikkelingsfinanciering.

(2)

Op grond van artikel 15, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst kan de ACS-EU-Raad van ministers
bevoegdheden delegeren aan het ACS-EU-Comité van ambassadeurs.

(3)

Artikel 2 van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst betreft het Centrum voor de ontwikkeling van
het bedrijfsleven („COB”). Op grond van artikel 2, lid 6, onder a), van die bijlage III, wordt het ACS-EU Comité
van ambassadeurs aangewezen als toezichthoudende autoriteit van het COB, en onder meer gemachtigd de
statuten van het COB vast te stellen, hetgeen is gebeurd bij Besluit nr. 8/2005 van het ACS-EU-Comité van
ambassadeurs (2) („COB-statuten”). Op grond van artikel 2, lid 7, onder a), van bijlage III, wordt de raad van
bestuur van het COB onder meer gemachtigd het financieel reglement en het personeelsreglement van het COB
vast te stellen.

(4)

In artikel 1 van de COB-statuten wordt het beginsel van de rechtspersoonlijkheid van het COB vastgesteld.

(5)

In de artikelen 9 en 10 van de COB-statuten worden het mandaat en de samenstelling van de raad van bestuur
van het COB vastgesteld.

(6)

Op zijn 39ste zitting die op 19 en 20 juni 2014 in Nairobi, Kenia, is gehouden, is de ACS-EU-Raad van ministers
in een gezamenlijke verklaring overeengekomen om over te gaan tot de ordelijke sluiting van het COB, alsook de
wijziging van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en om daartoe aan het ACS-EU-Comité van
ambassadeurs een bevoegdheidsdelegatie te verlenen om de noodzakelijke besluiten vast te stellen, met inbegrip
van de relevante wijziging van die bijlage III.

(7)

Bij die gezamenlijke verklaring van de ACS-EU-Raad van ministers is de ACS-EU-Gezamenlijke Werkgroep
opgericht, om ervoor te zorgen dat het COB onder de best mogelijke omstandigheden wordt gesloten.

(8)

Het ACS-EU-Comité van ambassadeurs machtigde de raad van bestuur van het COB bij Besluit nr. 4/2014 (3) alle
passende maatregelen voor de voorbereiding van de sluiting van het COB te nemen. Daarop ondertekende de
raad van bestuur van het COB een contract met een curator dat loopt tot en met 31 december 2016.

(9)

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van Besluit nr. 4/2014 voorziet het plan tot sluiting in de voltooiing van de
liquidatie per 31 december 2016 („sluitingsfase”). Met de goedkeuring door de raad van bestuur van het COB van
het definitieve plan tot sluiting op 29 en 30 juni 2015, trad het COB de sluitingsfase in.

(1) Overeenkomst ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3), als gewijzigd bij de overeenkomst
ondertekend te Luxemburg op 25 juni 2005 (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 27) en bij de overeenkomst ondertekend te Ouagadougou op
22 juni 2010 (PB L 287 van 4.11.2010, blz. 3).
(2) Besluit nr. 8/2005 van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs van 20 juli 2005 betreffende de statuten en het reglement van orde van het
Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (PB L 66 van 8.3.2006, blz. 16).
(3) Besluit nr. 4/2014 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs van 23 oktober 2014 betreffende het aan de raad van bestuur van het
Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (COB) te verlenen mandaat (PB L 330 van 15.11.2014, blz. 61).
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(10)

De sluitingsfase moet worden gevolgd door een „passieve fase” waarin het COB blijft bestaan met als uitsluitend
doel de liquidatie ervan. De passieve fase, die door een curator moet worden geleid, kan administratieve taken
omvatten, zoals het bijhouden van het archief van het COB, antwoorden op administratieve formaliteiten, of het
afhandelen van resterende gerechtelijke procedures die tijdens de sluitingsfase niet konden worden afgesloten.
De passieve fase moet ingaan op de dag na de sluitingsfase, namelijk op 1 januari 2017. De passieve fase moet na
een periode van vier jaar worden afgesloten, of, indien dat eerder is, op het ogenblik dat het COB al zijn verplich
tingen heeft voldaan en al zijn vermogen te gelde heeft gemaakt.

(11)

Op grond van artikel 26, lid 1, van het financieel reglement van het COB, vastgesteld bij Besluit nr. 8/2005 van
het ACS-EG-Comité van Ambassadeurs (1), moeten de rekeningen van het COB worden afgesloten op het eind
van het financiële jaar teneinde de jaarrekening van het COB te kunnen opstellen. Daarom moet de wettelijke
controle van het jaar 2016 die betrekking heeft op de sluitingsfase, uiterlijk op 30 juni 2017 zijn afgerond.

(12)

De wijzigingen van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst betreffen de schrapping van de
verwijzingen naar het COB. Onderhavig besluit biedt het nieuwe wettelijke kader voor het COB met ingang van
de passieve fase, namelijk met ingang van 1 januari 2017.

(13)

Krachtens artikel 95, lid 1, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst vervalt de overeenkomst in 2020. De
bestuursstructuren die betrekking hebben op het functioneren van het COB in de passieve fase, moeten derhalve
ook voor de periode na 29 februari 2020 worden vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Teneinde rekening te houden met de stopzetting van de activiteiten van het COB met ingang van 31 december 2016,
wordt bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst als volgt gewijzigd:
1) in bijlage III wordt de titel vervangen door:
„Institutionele steun”;
2) artikel 1 wordt vervangen door:
„De samenwerking ondersteunt het institutionele mechanisme ter bevordering van landbouw en plattelandsontwik
keling. In dit verband dient de samenwerking de rol van het Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en
Plattelandsontwikkeling (TCLP) bij de institutionele capaciteitsopbouw in de ACS te helpen versterken, met name wat
betreft informatiemanagement, ter verbetering van de toegang tot technologieën om productiviteit en afzetmoge
lijkheden in de landbouw te verhogen en voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling te versterken.”;
3) artikel 2 wordt geschrapt;
4) artikel 3 wordt hernummerd tot artikel 2.

Artikel 2
1.
Vóór het einde van de sluitingsfase, namelijk 31 december 2016, stelt de Europese Commissie een curator aan om
de uitvoering van de passieve fase te garanderen met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode van vier jaar, of,
indien dat eerder is, tot het ogenblik dat het COB al zijn verplichtingen heeft voldaan en al zijn vermogen te gelde heeft
gemaakt.
2.
De curator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de passieve fase. De curator dient jaarverslagen in bij het
ACS-EU-Comité van ambassadeurs over de vooruitgang die is geboekt met de uitvoering van de passieve fase.
(1) Besluit nr. 5/2004 van het ACS‑EG‑Comité van ambassadeurs van 17 december 2004 betreffende het financieel reglement van het
Centrum voor de Ontwikkeling van het Bedrijfsleven (PB L 70 van 9.3.2006, blz. 52).
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Artikel 3
1.
De COB-statuten, het financieel reglement van het COB en het personeelsreglement van het COB blijven van kracht
tot het eind van de sluitingsfase.
Onderhavig besluit biedt het nieuwe wettelijke kader voor het COB met ingang van 1 januari 2017.
2.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de rechtspersoonlijkheid van het COB, als gedefinieerd in artikel 1 van de
COB-statuten, uitsluitend gehandhaafd met het oog op de liquidatie van het COB.
3.
Tijdens de passieve fase blijft de raad van bestuur van het COB, opgericht bij de artikelen 9 en 10 van de COBstatuten, bestaan tot de datum van het besluit van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs inzake het kwijtingsvoorstel
krachtens artikel 4 van Besluit nr. 4/2014.
Met ingang van de passieve fase blijft de taak van de raad van bestuur van het COB beperkt tot de goedkeuring van het
sluitingsverslag, de goedkeuring van de rekeningen die betrekking hebben op de sluitingsfase, en het toezenden van een
kwijtingsvoorstel aan het ACS-EU-Comité van ambassadeurs tot besluitneming. Vanaf 1 januari 2017 komt de raad van
bestuur nog maar één keer per jaar bijeen. Dit sluit niet uit dat de raad van bestuur van het COB volgens een schriftelijke
procedure een besluit kan nemen.
Tenzij het ACS-EU-Comité van ambassadeurs een ander besluit treft, wordt de kwijting geacht te zijn goedgekeurd drie
maanden na de datum van toezending van het kwijtingsvoorstel of, indien dat eerder is, op 31 december 2017.
4.
De kosten die verband houden met de passieve fase, worden gefinancierd uit het Elfde Europees Ontwikke
lingsfonds.
5.
De rechten van het COB ten aanzien van derden en de rechten van derden ten aanzien van het COB worden
beperkt tot een periode van drie jaar met ingang van 1 januari 2017.
Artikel 4
De opdracht van de ACS-EU-Gezamenlijke Werkgroep in verband met de sluiting van het COB, als vastgesteld door de
gezamenlijke verklaring van de ACS-EU-Raad van ministers van 19 en 20 juni 2014, loopt af met het besluit van het
ACS-EU-Comité van ambassadeurs over het kwijtingsvoorstel krachtens artikel 4 van Besluit nr. 4/2014.
Artikel 5
Onderhavig besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld, met uitzondering van artikel 1, dat in
werking treedt op 1 januari 2017.

Gedaan te …,
Voor het ACS-EU-Comité van ambassadeurs
De voorzitter
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BESLUIT (EU) 2016/1099 VAN DE RAAD
van 5 juli 2016
tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds
en van de tweede tranche voor 2016
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de
Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni
2000 (1), zoals laatstelijk gewijzigd („de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst”),

Gezien het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in
het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig
financieel kader voor 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van
financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (2) („het Intern Akkoord”), en met name artikel 7,

Gezien Verordening (EU) 2015/323 van de Raad van 2 maart 2015 inzake het Financieel Reglement van toepassing op
het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (3) („Financieel Reglement van het 11e EOF”), en met name artikel 21, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de procedure van de artikelen 21 tot en met 24 van het Financieel Reglement van het 11e EOF
dient de Commissie uiterlijk op 15 juni 2016 een voorstel in voor a) het bedrag van de tweede tranche van de
bijdrage voor 2016, en b) een herzien jaarlijks bedrag van de bijdrage voor 2016 dat is afgestemd op de
werkelijke behoeften, indien het jaarlijkse bedrag afwijkt van de werkelijke behoeften.

(2)

Overeenkomstig artikel 52 van het Financieel Reglement van het 11e EOF heeft de Europese Investeringsbank de
Commissie haar bijgewerkte vastleggings- en betalingsramingen betreffende de door haar beheerde instrumenten
toegezonden op 28 april 2016.

(3)

Artikel 22, lid 1, van het Financieel Reglement van het 11e EOF bepaalt dat bij de verzoeken om bijdragen eerst
in chronologische volgorde de bedragen voor vorige Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF's) worden opgebruikt.
Daarom moet een verzoek om bijdragen in het kader van het 10e EOF worden gedaan.

(4)

Op 24 november 2015 heeft de Raad op voorstel van de Commissie besloten het maximum van de jaarlijkse
EOF-bijdragen van de lidstaten voor 2016 vast te stellen op 3 450 000 000 EUR voor de Commissie en
150 000 000 EUR voor de Europese Investeringsbank.

(5)

Door middel van Besluit 2013/759/EU (4) heeft de Raad op 12 december 2013 zijn goedkeuring gehecht aan de
oprichting van een overgangsfaciliteit betreffende overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen
1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds,

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

PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1.
PB L 58 van 3.3.2015, blz. 17.
Besluit 2013/759/EU van de Raad van 12 december 2013 betreffende overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen
1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (PB L 335 van 14.12.2013, blz. 48).

7.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/45

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De individuele bijdragen aan het Europees Ontwikkelingsfonds die de lidstaten voor de tweede tranche van 2016 aan de
Europese Commissie en de Europese Investeringsbank moeten betalen, zijn in de tabel in de bijlage bij dit besluit
weergegeven.
Betalingen van deze bijdragen kunnen worden gecombineerd met aanpassingen in het kader van de aftrek van de
middelen die zijn vastgelegd in de overbruggingsfaciliteit, volgens een aanpassingsplan dat door elke lidstaat bij de
vaststelling van de derde tranche voor 2015 aan de Commissie werd medegedeeld.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2016.
Voor de Raad
De voorzitter
M. LAJČÁK
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BIJLAGE

2e tranche 2016 (EUR)
LIDSTATEN

Verdeelsleutel 10e EOF

Betaald aan de EIB
10e EOF

Betaald aan de
Commissie 10e EOF

Totaal

BELGIË

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BULGARIJE

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

TSJECHIË

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

DENEMARKEN

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

ESTLAND

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

IERLAND

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

GRIEKENLAND

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

SPANJE

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

FRANKRIJK

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

ITALIË

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

CYPRUS

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

LETLAND

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LITOUWEN

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUXEMBURG

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

HONGARIJE

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

MALTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

NEDERLAND

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

OOSTENRIJK

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

POLEN

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTUGAL

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

ROEMENIË

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SLOVENIË

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SLOWAKIJE

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

FINLAND

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ZWEDEN

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00

DUITSLAND

VERENIGD KONINKRIJK
TOTAAL EU-27
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1100 VAN DE COMMISSIE
van 5 juli 2016
tot wijziging van de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wat de BSE-status van Costa Rica,
Duitsland, Litouwen, Namibië en Spanje betreft
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4134)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling
van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopa
thieën (1), en met name artikel 5, lid 2, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 999/2001 is bepaald dat de lidstaten, derde landen of gebieden daarvan (hierna „landen
of gebieden” genoemd) aan de hand van hun status ten aanzien van boviene spongiforme encefalopathie (BSE)
moeten worden ingedeeld in een van de drie categorieën: verwaarloosbaar BSE-risico, gecontroleerd BSE-risico en
onbepaald BSE-risico.

(2)

De bijlage bij Beschikking 2007/453/EG van de Commissie (2) bevat een lijst van landen of gebieden volgens hun
BSE-status.

(3)

De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) speelt een vooraanstaande rol bij de indeling van landen of
gebieden naar BSE-risico overeenkomstig de bepalingen van de Terrestrial Animal Health Code (gezondheidscode
voor landdieren) (3).

(4)

Op 27 mei 2016 heeft de World Assembly of Delegates van de OIE Resolutie nr. 20 „Recognition of the Bovine
Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries” (4) aangenomen. Naast de landen die eerder als
landen met een verwaarloosbare BSE-risicostatus zijn aangemerkt, zijn Costa Rica, Duitsland, Litouwen, Namibië
en Spanje bij die resolutie als landen met een verwaarloosbaar BSE-risico erkend.

(5)

De lijst van landen of gebieden in de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG moet derhalve worden gewijzigd om
de verwaarloosbare BSE-risicostatus van die landen te erkennen.

(6)

De bijlage bij Beschikking 2007/453/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

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
De bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.
(1) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.
(2) Beschikking 2007/453/EG van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden
daarvan naargelang van hun BSE-risico (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 84).
(3) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
(4) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf
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Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2016.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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De bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wordt vervangen door:
„BIJLAGE
LIJST VAN LANDEN OF GEBIEDEN

A. Landen of gebieden met een verwaarloosbaar BSE-risico
Lidstaten
— België
— Bulgarije
— Tsjechië
— Denemarken
— Duitsland
— Estland
— Kroatië
— Italië
— Cyprus
— Letland
— Litouwen
— Luxemburg
— Hongarije
— Malta
— Nederland
— Oostenrijk
— Portugal
— Roemenië
— Slovenië
— Slowakije
— Spanje
— Finland
— Zweden
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie
— IJsland
— Liechtenstein
— Noorwegen
— Zwitserland
Derde landen
— Argentinië
— Australië
— Brazilië
— Chili
— Colombia
— Costa Rica
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— India
— Israël
— Japan
— Namibië
— Nieuw-Zeeland
— Panama
— Paraguay
— Peru
— Singapore
— Verenigde Staten
— Uruguay
B. Landen of gebieden met een gecontroleerd BSE-risico
Lidstaten
— Ierland
— Griekenland
— Frankrijk
— Polen
— Verenigd Koninkrijk
Derde landen
— Canada
— Mexico
— Nicaragua
— Zuid-Korea
— Taiwan
C. Landen of gebieden met een onbepaald BSE-risico
— Niet onder A of B opgenomen landen of gebieden.”.
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1101 VAN DE COMMISSIE
van 5 juli 2016
tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2004/558/EG wat betreft de status van de
deelstaten Rijnland-Palts en Saarland alsmede de Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold en
Münster in Duitsland als vrij van infectieuze boviene rhinotracheïtis
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4135)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van
het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), en met name artikel 9, leden 2 en 3, en artikel 10,
leden 2 en 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Richtlijn 64/432/EEG zijn regels voor het handelsverkeer in runderen binnen de Unie vastgelegd. In artikel 9
van die richtlijn is bepaald dat een lidstaat die een bindend nationaal programma voor de bestrijding van
infectieuze boviene rhinotracheïtis heeft, dat programma bij de Commissie ter goedkeuring kan indienen.
Artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG voorziet ook in de vaststelling van de aanvullende garanties die in het
handelsverkeer binnen de Unie kunnen worden geëist.

(2)

In artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG is bepaald dat, wanneer een lidstaat van oordeel is dat zĳn grondgebied
geheel of gedeeltelijk vrij is van infectieuze boviene rhinotracheïtis, hij de Commissie in het bezit stelt van de
nodige bewijsstukken. Dat artikel voorziet ook in de vaststelling van de aanvullende garanties die in het handels
verkeer binnen de Unie kunnen worden geëist.

(3)

Bij Beschikking 2004/558/EG van de Commissie (2) worden de programma's voor de bestrijding en uitroeiing van
het boviene herpesvirus van het type 1 (BHV1) goedgekeurd die door de in bijlage I bij die beschikking vermelde
lidstaten zijn ingediend voor de in die bijlage opgenomen regio's, waarvoor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn
64/432/EEG aanvullende garanties gelden. Bovendien bevat bijlage II bij Beschikking 2004/558/EG een lijst van
de regio's van de lidstaten die als vrij van BHV1 worden beschouwd en waarvoor overeenkomstig artikel 10 van
Richtlijn 64/432/EEG aanvullende garanties gelden.

(4)

De Duitse deelstaten Hamburg, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland en Sleeswijk-Holstein zijn
momenteel opgenomen in bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG.

(5)

Duitsland heeft de Commissie bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland
alsmede de Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold en Münster in de deelstaat Noordrijn-Westfalen als BHV1-vrij
moeten worden beschouwd en de aanvullende garanties overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG ook
voor die deelstaten en Regierungsbezirke moeten gelden.

(6)

Op grond van de evaluatie van de door Duitsland overgelegde bewijsstukken behoeven de deelstaten RijnlandPalts en Saarland alsmede de Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold en Münster in de deelstaat NoordrijnWestfalen niet langer te worden opgenomen in de lijst van bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG, maar moeten
zij worden vermeld in bijlage II en moet de toepassing van de overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn
64/432/EEG vastgestelde aanvullende garanties tot die deelstaten en Regierungsbezirke worden uitgebreid. De
bijlagen I en II bij Beschikking 2004/558/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Beschikking 2004/558/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
(2) Beschikking 2004/558/EG van de Commissie van 15 juli 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft
aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en
de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma's (PB L 249 van 23.7.2004, blz. 20).
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en II bij Beschikking 2004/558/EG worden vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2016.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie

7.7.2016
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BIJLAGE

„BIJLAGE I
Lidstaten

Regio's van de lidstaten waarvoor aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhino
tracheïtis gelden overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG

België

Alle regio's

Tsjechië

Alle regio's

Duitsland

De deelstaten:
Hamburg
Sleeswijk-Holstein
De volgende Regierungsbezirke in Noordrijn-Westfalen:
Düsseldorf
Keulen

Italië

Regio Friuli-Venezia Giulia
Autonome Provincie Trento

BIJLAGE II

Lidstaten

Regio's van de lidstaten waarvoor aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhino
tracheïtis gelden overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG

Denemarken

Alle regio's

Duitsland

De deelstaten:
Baden-Württemberg
Beieren
Berlijn
Brandenburg
Bremen
Hessen
Nedersaksen
Mecklenburg-Voor-Pommeren
Rijnland-Palts
Saarland
Saksen
Saksen-Anhalt
Thüringen
De volgende Regierungsbezirke in Noordrijn-Westfalen:
Arnsberg
Detmold
Münster

L 182/54

Lidstaten

Italië
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Regio's van de lidstaten waarvoor aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhino
tracheïtis gelden overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG

Regio Valle d'Aosta
Autonome Provincie Bolzano

Oostenrijk

Alle regio's

Finland

Alle regio's

Zweden

Alle regio's”
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1102 VAN DE COMMISSIE
van 5 juli 2016
tot goedkeuring van de door de lidstaten op grond van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het
Europees Parlement en de Raad ingediende nationale programma's ter verbetering van de
productie en afzet van producten van de bijenteelt
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4133)
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 57, eerste alinea, onder c),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 hebben alle lidstaten hun driejarig nationaal
programma voor de productie en afzet van bijenteeltproducten voor de bijenteeltjaren 2017, 2018 en 2019 aan
de Commissie toegezonden.

(2)

De 28 programma's voldoen aan de doelstellingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en bevatten alle
informatie die is vereist op grond van artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1368 van de
Commissie (2).

(3)

De Uniebijdrage aan elk nationaal programma moet worden bepaald overeenkomstig artikel 55, lid 2, van
Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 4 en artikel 8, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1366
van de Commissie (3).

(4)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeen
schappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De door België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië,
Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ingediende nationale programma's voor de productie en
afzet van producten van de bijenteelt voor de bijenteeltjaren 2017, 2018 en 2019 worden hierbij goedgekeurd.

Artikel 2
De Unie mag niet meer aan de in artikel 1 bedoelde nationale programma's bijdragen dan de in de bijlage vermelde
maximumbedragen voor de bijenteeltjaren 2017, 2018 en 2019.
(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1368 van de Commissie van 6 augustus 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft steun in de bijenteeltsector (PB L 211 van 8.8.2015,
blz. 9).
(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1366 van de Commissie van 11 mei 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft steun in de bijenteeltsector (PB L 211 van 8.8.2015, blz. 3).
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Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2016.
Voor de Commissie
Phil HOGAN

Lid van de Commissie

7.7.2016
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BIJLAGE

Financiële Uniebijdrage aan de nationale bijenteeltprogramma's voor de bijenteeltjaren 2017, 2018
en 2019
(in EUR)
Bijenteeltjaar 2017

Bijenteeltjaar 2018

Bijenteeltjaar 2019

249 313

249 313

249 313

Bulgarije

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Tsjechië

1 250 510

1 250 511

1 250 509

174 202

174 202

174 202

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estland

82 800

82 800

82 800

Ierland

36 333

36 333

36 333

Griekenland

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Spanje

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Frankrijk

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Kroatië

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Italië

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Cyprus

100 000

100 000

100 000

Letland

193 810

193 810

193 810

Litouwen

324 090

324 090

324 090

Luxemburg

18 049

18 049

18 049

2 517 625

2 517 627

2 517 624

8 333

8 333

8 333

Nederland

173 986

173 971

174 000

Oostenrijk

870 712

870 712

870 711

Polen

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugal

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Roemenië

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovenië

382 814

382 814

382 814

Slowakije

589 423

589 423

589 422

Finland

115 637

115 637

115 637

Zweden

346 911

346 911

346 911

Verenigd Koninkrijk

633 691

633 691

633 690

36 000 000

36 000 000

36 000 000

België

Denemarken
Duitsland

Hongarije
Malta

EU-28
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/175 van de Commissie van 8 februari 2016
betreffende een door Spanje krachtens Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de
Raad genomen maatregel om het in de handel brengen van een type hogedrukreiniger te verbieden
(Publicatieblad van de Europese Unie L 33 van 10 februari 2016)
Bladzijde 12, overweging 4:
in plaats van:

„(4)

In de voor de hogedrukreiniger door de fabrikant afgegeven EG-verklaring van overeenstemming
wordt onder meer verwezen naar de geharmoniseerde norm EN 60335-2-67:2009 „Huishou
delijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-67: Bijzondere eisen voor
vloerbehandelingstoestellen en vloerreinigingstoestellen, voor industrieel- en bedrijfsgebruik
(IEC 60335-2-67:2002 (Gewijzigd) + A1:2005 (Gewijzigd))”.”,

lezen:

„(4)

In de voor de hogedrukreiniger door de fabrikant afgegeven EG-verklaring van overeenstemming
wordt onder meer verwezen naar de geharmoniseerde norm EN 60335-2-79:2009 „Huishou
delijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-79: Bijzondere eisen voor
hogedrukreinigers en stoomreinigers (IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, gewijzigd)”.”.

Bladzijde 12, overweging 5, eerste, tweede en derde streepje:
in plaats van:

„EN 60335-2-67:2009”,

lezen:

„EN 60335-2-79:2009”.

Bladzijde 13, overweging 8:
in plaats van:

„EN 60335-2-67”,

lezen:

„EN 60335-2-79”.

Rectificatie van Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september
2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden
gebruikt
(Publicatieblad van de Europese Unie L 276 van 20 oktober 2010)
Bladzijde 44, artikel 25:
in plaats van:

„De lidstaten dragen er zorg voor dat elke fokker, leverancier en gebruiker beschikt over een officieel
aangewezen, op het gebied van proefdiergeneeskunde deskundige dierenarts of, indien opportuun, een
andere, voldoende gekwalificeerde deskundige, die is belast met adviestaken met betrekking tot het
welzijn en de behandeling van de dieren.”,

lezen:

„De lidstaten dragen er zorg voor dat elke fokker, leverancier en gebruiker beschikt over een officieel
aangewezen, op het gebied van proefdiergeneeskunde deskundige dierenarts of, indien die geschikter is,
een andere, voldoende gekwalificeerde deskundige die is belast met adviestaken met betrekking tot het
welzijn en de behandeling van de dieren.”.

Bladzijde 45, artikel 30, lid 1, punt d):
in plaats van:

„d) van wie de dieren zijn betrokken”,

lezen:

„d) van wie de dieren zijn aangeschaft”.
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Rectificatie van Verordening (EU) 2015/1088 van de Commissie van 3 juli 2015 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot een versoepeling van de
onderhoudsprocedures voor luchtvaartuigen voor de algemene luchtvaart
(Publicatieblad van de Europese Unie L 176 van 7 juli 2015)
Bladzijde 19, bijlage I, punt 19, tot vervanging van aanhangsel V bij bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1321/2014:
in plaats van:

„

”
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lezen:

„

”
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