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(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/689 VAN DE RAAD
van 7 mei 2018
tot uitvoering van artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1352/2014 betreffende beperkende
maatregelen in verband met de situatie in Jemen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1352/2014 van de Raad van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in
verband met de situatie in Jemen (1), en met name artikel 15, lid 3,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 18 december 2014 Verordening (EU) nr. 1352/2014 vastgesteld.

(2)

Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens punt 19 van Resolutie 2140
(2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 23 april 2018 de gegevens met betrekking tot
één persoon die aan beperkende maatregelen onderworpen is, geactualiseerd.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1352/2014 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1352/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de datum 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, 7 mei 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
E. ZAHARIEVA

(1) PB L 365 van 19.12.2014, blz. 60.

L 117/2

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

8.5.2018

BIJLAGE

De vermelding met betrekking tot de onderstaande persoon wordt vervangen door de volgende vermelding:
„3. Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).
Naam in oorspronkelijk schrift:
Hoedanigheid: a) voorzitter van de General People's Congress Party van Jemen; b) voormalig president van de
Republiek Jemen. Geboortedatum: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Geboorteplaats:
a) Bayt al-Ahmar, gouvernement Sanaa, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationaliteit:
Jemenitisch. Paspoortnummer: 00016161 (Jemen). Nationaal identiteitsnummer: 01010744444. Overige
informatie: Geslacht: mannelijk. Status: naar verluidt overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VNVeiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datum van plaatsing op de VN-lijst:
7.11.2014 (gewijzigd op 20 november 2014, 23 april 2018).
Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:
Ali Abdullah Saleh werd op 7 november 2014 op de lijst geplaatst voor sancties overeenkomstig de punten 11
en 15 van resolutie 2140 (2014), omdat hij voldoet aan de criteria voor plaatsing op de lijst genoemd in de
punten 17 en 18 van de resolutie.
Ali Abdullah Saleh heeft handelingen verricht die de vrede, de veiligheid, of de stabiliteit van Jemen bedreigen,
zoals handelingen die de uitvoering van het akkoord van 23 november 2011 tussen de regering van Jemen en
de oppositie, dat voorziet in een vreedzame machtsoverdracht in Jemen, belemmeren en het politieke proces in
Jemen dwarsbomen.
Met ingang van het op 23 november 2011 door de Samenwerkingsraad van de Golf gesloten akkoord, is Ali
Abdullah Saleh na meer dan dertig jaar afgetreden als president van Jemen.
Vanaf najaar 2012 geldt Ali Abdullah Saleh als een van de felste voorstanders van gewelddadige Houthi-acties in
Noord-Jemen.
Opstootjes in het zuiden van Jemen in februari 2013 waren het gevolg van de gecombineerde acties van Ali
Abdullah Saleh, AQAP en de zuidelijke secessionist Ali Salim al-Bayd om onrust te creëren voor de aanvang van
de conferentie van de nationale dialoog in Jemen van 18 maart 2013. Meer recentelijk, sedert september 2014,
probeert Saleh Jemen te destabiliseren door anderen te gebruiken om de centrale regering te ondermijnen en
voldoende instabiliteit te creëren om een staatsgreep uit te lokken. Blijkens een in september 2014 uitgebracht
rapport van het VN-deskundigenpanel voor Jemen zou Saleh volgens geïnterviewden gewelddadige acties van
bepaalde Jemenitische groepen steunen met geld en politieke steun, en door ervoor te zorgen dat GPC-leden de
destabilisering van Jemen met allerlei middelen in de hand blijven werken.”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/690 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2018
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de
goedkeuring van de werkzame stof fenazaquin
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG
van de Raad (1), en met name artikel 13, lid 2, onder c),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsrichtlijn 2011/39/EU van de Commissie (2) is fenazaquin als werkzame stof opgenomen in bijlage I
bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (3).

(2)

De in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen worden geacht te zijn goedgekeurd
krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 en zijn opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (4).

(3)

De goedkeuring van de in de deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 vermelde
werkzame stof fenazaquin is beperkt tot gebruik als acaricide op sierplanten in kassen.

(4)

Op 19 september 2011 heeft de producent van de werkzame stof, Gowan Comércio Internacional e Serviços,
Limitada, bij de aangewezen lidstaat-rapporteur, Griekenland, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 een aanvraag ingediend voor de wijziging van de voorwaarden van de goedkeuring van
fenazaquin met het oog op de opheffing van die beperking en het toestaan van het gebruik ervan op druiven,
citrusvruchten, pitvruchten en steenvruchten. De lidstaat-rapporteur heeft vastgesteld dat de aanvraag
ontvankelijk was.

(5)

De lidstaat-rapporteur heeft een addendum bij het ontwerpbeoordelingsverslag opgesteld en dit verslag op
14 februari 2012 bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de Commissie ingediend.

(6)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 heeft de EFSA het addendum bij het
ontwerpbeoordelingsverslag naar de aanvrager en de lidstaten doorgezonden voor commentaar en toegankelijk
gemaakt voor het publiek.

(7)

Op 19 maart 2013 heeft de EFSA de Commissie haar conclusie (5) meegedeeld met betrekking tot de vraag of de
nieuwe gebruiksdoeleinden van de werkzame stof fenazaquin naar verwachting zullen voldoen aan de goedkeu
ringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009. De Commissie heeft het gewijzigde ontwerpbe
oordelingsverslag op 17 september 2013 voor opmerkingen naar de aanvrager doorgezonden en op 2 oktober
2013 naar het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid. Het Permanent Comité kon niet
concluderen of het aangewezen is de voorwaarden van de goedkeuring van fenazaquin te wijzigen, zoals verzocht
door de aanvrager.

(1) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009,
blz. 1).
(2) Uitvoeringsrichtlijn 2011/39/EU van de Commissie van 11 april 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde
fenazaquin op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG van de Commissie (PB L 97 van 12.4.2011,
blz. 30).
(3) Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230
van 19.8.1991, blz. 1).
(4) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van
het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).
(5) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
fenazaquin. EFSA Journal 2013;11(4):3166 (80 blz.), doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.
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(8)

Na verder onderzoek van het dossier heeft de Commissie een ontwerpaddendum bij het oorspronkelijke beoorde
lingsverslag en een ontwerpverordening betreffende fenazaquin opgesteld. De Commissie heeft het ontwerpad
dendum en de ontwerpverordening op 13 december 2017 aan het Permanent Comité voor planten, dieren,
levensmiddelen en diervoeders voorgelegd.

(9)

De Commissie heeft de aanvrager verzocht zijn opmerkingen over het ontwerpaddendum bij het beoordelings
verslag voor fenazaquin in te dienen. De aanvrager heeft zijn opmerkingen ingediend en deze zijn zorgvuldig
onderzocht.

(10)

Het is niet aangetoond dat mag worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die fenazaquin bevatten, in het
algemeen voldoen aan de vereisten in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, tenzij de huidige beperking
waarbij die middelen uitsluitend mogen worden gebruikt in kassen, wordt gehandhaafd. Het is derhalve passend
om de beperking waarbij die middelen uitsluitend mogen worden gebruikt in kassen, zoals gedefinieerd in
artikel 3, punt 27, van Verordening (EG) nr. 1107/2009, te handhaven.

(11)

Met betrekking tot een of meer representatieve gebruiksdoeleinden van minstens één gewasbeschermingsmiddel
dat de werkzame stof bevat, is vastgesteld dat bij gebruik van het gewasbeschermingsmiddel op het eetbare gewas
aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt voldaan. Het is derhalve
passend om de beperking van het gebruik van fenazaquin tot uitsluitend sierplanten niet te handhaven.

(12)

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, in samenhang met artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, en in het
licht van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis, is het noodzakelijk en passend de goedkeurings
voorwaarden van de werkzame stof fenazaquin te wijzigen, maar bepaalde voorwaarden en beperkingen te
handhaven. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
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, 7 mei 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE

De tekst in de kolom „Specifieke bepalingen” van rij 342, fenazaquin, in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 540/2011 wordt vervangen door:
„DEEL A

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als acaricide in kassen.
DEEL B

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen
moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over fenazaquin (en met name met de
aanhangsels I en II), dat op 11 maart 2011 door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid
is goedgekeurd, alsook met de conclusies van het addendum bij het evaluatieverslag over fenazaquin (en met name
met de aanhangsels I en II), dat op 22 maart 2018 door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen
en diervoeders is goedgekeurd.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:
a) de bescherming van in het water levende organismen;
b) de bescherming van de toedieners, waarbij er ook voor wordt gezorgd dat de gebruiksvoorwaarden de toepassing
van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten;
c) de bescherming van bijen;
d) indien de stof in kassen wordt gebruikt, het risico voor bijen en hommels die voor bestuiving worden vrijgelaten;
e) het risico voor de consument, met name als gevolg van de bij de verwerking geproduceerde residuen;
f) de gebruiksvoorwaarden met het oog op het voorkomen van blootstelling aan residuen van fenazaquin wat
gewassen voor menselijke en dierlijke consumptie betreft.
De gebruiksvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen omvatten.”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/691 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2018
tot goedkeuring van de basisstof talk E 553b overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG
van de Raad (1), en met name artikel 23, lid 5, in samenhang met artikel 13, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 23 juli 2015 heeft de Commissie van Compo Expert France SAS een aanvraag overeenkomstig artikel 23,
lid 3, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 ontvangen betreffende de goedkeuring van talk E 553b als basisstof.
De aanvraag ging vergezeld van de in artikel 23, lid 3, tweede alinea, voorgeschreven informatie.

(2)

De Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) om wetenschappelijke bijstand
verzocht. Op 6 juni 2016 heeft de EFSA een technisch verslag over talk E 553b bij de Commissie ingediend (2).
Met het oog op de aanvullende documentatie die de aanvrager heeft ingediend om tegemoet te komen aan de
tijdens het overleg met de lidstaten en de EFSA verzamelde opmerkingen, en die betrekking heeft op de
blootstelling van de gebruiker, heeft de Commissie de EFSA om aanvullende wetenschappelijke bijstand verzocht
teneinde de ingediende nieuwe informatie te beoordelen. Op 27 juli 2017 heeft de EFSA een tweede technisch
verslag over talk E 553b bij de Commissie ingediend (3).

(3)

De Commissie heeft op 5 oktober 2017 het ontwerp van het evaluatieverslag (4) en op 13 december 2017 het
ontwerp van deze verordening aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders
voorgelegd en daarna voor definitieve versies gezorgd voor de bijeenkomst van dit comité op 22 maart 2018.

(4)

Uit de door de aanvrager verstrekte documentatie blijkt dat talk E 553b voldoet aan de criteria van een voedings
middel zoals gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de
Raad (5). Bovendien wordt de stof niet voornamelijk gebruikt om gewassen te beschermen, maar is zij daarvoor
toch nuttig in een product dat bestaat uit de stof en water. Bijgevolg moet de stof als basisstof worden
beschouwd.

(5)

Uit de verrichte onderzoeken is gebleken dat mag worden verwacht dat talk E 553b in het algemeen zal voldoen
aan de voorschriften van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, met name voor de toepassingen die
zijn onderzocht en in het evaluatieverslag van de Commissie zijn opgenomen. Daarom moet talk E 553b worden
goedgekeurd als basisstof.

(6)

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, in samenhang met artikel 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en in het
licht van de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten aan de goedkeuring echter bepaalde
voorwaarden en beperkingen worden verbonden, die zijn opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

(1) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on
the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine. EFSA supporting
publication 2016:EN-1044. 29 blz.
3
( ) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on
the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine. EFSA supporting
publication 2017:EN-1277. 21 blz.
(4) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=NL
5
( ) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen
en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling
van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).
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(7)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Goedkeuring van een basisstof
De stof talk E 553b wordt als basisstof goedgekeurd overeenkomstig bijlage I.
Artikel 2
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 3
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, 7 mei 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

(1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van
het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).
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BIJLAGE I

Benaming,
identificatienummers

CAS-nr.: 14807-96-6

Zuiverheid (1)

Magnesiumwaterstofmeta
silicaat

Levensmiddelenkwaliteit overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 231/2012 van de
Commissie (2).

silicaatmineraal

28 mei 2018

Specifieke bepalingen

Talk E 553b mag worden gebruikt overeenkomstig de specifieke
voorwaarden in de conclusies van het evaluatieverslag over talk
E 553b (SANTE/11639/2017), met name de aanhangsels I en II.

NL

Talk E 553b

Datum van
goedkeuring

IUPAC-benaming

< 0,1 % respirabel kristallijn silica
(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit, de specificatie en de wijze van gebruik van de basisstof.
(2) Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de
Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

Aan deel C van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de volgende vermelding toegevoegd:
„19

Talk E 553b
CAS-nr.: 14807-96-6

Magnesiumwaterstofmeta
silicaat
silicaatmineraal

Levensmiddelenkwaliteit overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 231/2012 van de
Commissie (*).
< 0,1 % respirabel kristallijn silica

28 mei 2018

Talk E 553b mag worden gebruikt overeenkomstig de
specifieke voorwaarden in de conclusies van het evalua
tieverslag over talk E 553b (SANTE/11639/2017), met
name de aanhangsels I en II.
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BIJLAGE II

(*) Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de
Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).”
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/692 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2018
tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof zoxamide overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen
van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG
van de Raad (1), en met name artikel 20, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Richtlijn 2003/119/EG van de Commissie (2) is zoxamide als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (3).

(2)

De in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen worden geacht te zijn goedgekeurd
krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 en zijn opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (4).

(3)

De goedkeuring van de werkzame stof zoxamide, zoals vermeld in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 540/2011, vervalt op 31 januari 2019.

(4)

Er is een aanvraag tot verlenging van de goedkeuring van zoxamide ingediend overeenkomstig artikel 1 van
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie (5) en binnen de in dat artikel vermelde termijn.

(5)

De aanvrager heeft de overeenkomstig artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 vereiste
aanvullende dossiers ingediend. De lidstaat-rapporteur heeft vastgesteld dat de aanvraag volledig was.

(6)

De lidstaat-rapporteur heeft in overleg met de lidstaat-corapporteur een beoordelingsverslag over de verlenging
opgesteld en dit verslag op 5 augustus 2016 bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de
Commissie ingediend.

(7)

De EFSA heeft het beoordelingsverslag over de verlenging voor opmerkingen aan de aanvrager en de lidstaten
toegezonden en de ontvangen opmerkingen naar de Commissie doorgestuurd. De EFSA heeft het aanvullende
beknopte dossier tevens toegankelijk gemaakt voor het publiek.

(8)

Op 21 augustus 2017 heeft de EFSA de Commissie haar conclusie (6) meegedeeld met betrekking tot de vraag of
zoxamide naar verwachting zal voldoen aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 1107/2009. De Commissie heeft het ontwerpverslag over de verlenging voor zoxamide op 26 januari 2018
aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders voorgelegd.

(9)

De aanvrager heeft de mogelijkheid gekregen om opmerkingen op het ontwerpverslag over de verlenging in te
dienen. Met betrekking tot één of meer representatieve gebruiksdoeleinden van minstens één gewasbeschermings
middel dat de werkzame stof bevat, is vastgesteld dat aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 is voldaan.

(1) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009,
blz. 1).
(2) Richtlijn 2003/119/EG van de Commissie van 5 december 2003 houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde
mesosulfuron, propoxycarbazon en zoxamide op te nemen als werkzame stof (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 41).
(3) Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230
van 19.8.1991, blz. 1).
(4) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van
het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).
(5) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de
uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26).
(6) EFSA Journal 2017;15(9):4980. Online beschikbaar op: www.efsa.europa.eu

L 117/10

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

8.5.2018

(10)

Het is derhalve passend de goedkeuring van zoxamide te verlengen.

(11)

De risicobeoordeling voor de verlenging van de goedkeuring van zoxamide is gebaseerd op een beperkt aantal
representatieve gebruiksdoeleinden, die echter geen beperking inhouden van de gebruiksdoeleinden waarvoor
gewasbeschermingsmiddelen die zoxamide bevatten, mogen worden toegelaten. Het is derhalve passend om de
beperking tot gebruik als fungicide te schrappen.

(12)

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009, in samenhang met artikel 6 daarvan, en
in het licht van de huidige wetenschappelijke en technische kennis, is het echter noodzakelijk bepaalde
voorwaarden en beperkingen op te nemen. Er moet met name om verdere bevestigende informatie worden
verzocht.

(13)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/84 van de Commissie (1) is de geldigheidsduur voor zoxamide verlengd tot
31 januari 2019 om het mogelijk te maken de verlengingsprocedure te voltooien voordat de goedkeuring van die
werkzame stof vervalt. Aangezien er echter vóór de vervaldatum van de verlengde geldigheidsduur een besluit is
genomen over de verlenging, moet deze verordening in werking treden vanaf 1 juli 2018.

(15)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof
De goedkeuring van de werkzame stof zoxamide wordt verlengd zoals vastgesteld in bijlage I.
Artikel 2
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 3
Inwerkingtreding en datum van toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 mei 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/84 van de Commissie van 19 januari 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl,
clothianidin, koperverbindingen, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamide, propiconazool, propineb,
propyzamide, pyraclostrobine en zoxamide (PB L 16 van 20.1.2018, blz. 8).
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BIJLAGE I

Benaming,
identificatienummers

CAS-nr.: 156052-68-5
CIPAC-nr.: 640

Zuiverheid (1)

Datum van
goedkeuring

Geldigheidsduur

Specifieke bepalingen

(RS)-3,5-dichloor-N-(3chloor-1-ethyl-1-methyl2-oxopropyl)-p-toluamide

≥ 953 g/kg

1 juli 2018

30 juni 2033

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehou
den met de conclusies van het verslag over de verlenging voor zoxamide, en
met name met de aanhangsels I en II daarvan.

NL

Zoxamide

IUPAC-benaming

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aandacht be
steden aan:
— de bescherming van het grondwater tegen metaboliet RH-141455;
— de bescherming van bijen, in het water levende organismen en regen
wormen.

De aanvrager moet uiterlijk twee jaar na de bekendmaking door de Com
missie van richtsnoeren voor de evaluatie van het effect van waterbehande
lingsprocessen op de aard van de in het oppervlaktewater en het grondwa
ter aanwezige residuen bevestigende informatie betreffende het effect van
waterbehandelingsprocessen op de aard van de in het drinkwater aanwezige
residuen bij de Commissie, de lidstaten en de EFSA indienen.
(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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De gebruiksvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende maatrege
len omvatten.
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BIJLAGE II

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:
1) In deel A wordt vermelding 77 over zoxamide geschrapt.

Nummer

„123

Benaming,
identificatienummers

Zoxamide
CAS-nr.: 156052-68-5
CIPAC-nr.: 640

NL

2) In deel B wordt de volgende vermelding toegevoegd:
IUPAC-benaming

Zuiverheid (1)

Datum van
goedkeuring

Geldigheidsduur

Specifieke bepalingen

(RS)-3,5-dichloor-N-(3chloor-1-ethyl-1-methyl2-oxopropyl)-p-toluamide

≥ 953 g/kg

1 juli 2018

30 juni 2033

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet reke
ning worden gehouden met de conclusies van het verslag over
de verlenging voor zoxamide, en met name met de aanhang
sels I en II daarvan.

— de bescherming van het grondwater tegen metabo
liet RH-141455;
— de bescherming van bijen, in het water levende organismen
en regenwormen.
De gebruiksvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeper
kende maatregelen omvatten.
De aanvrager moet uiterlijk twee jaar na de bekendmaking
door de Commissie van richtsnoeren voor de evaluatie van het
effect van waterbehandelingsprocessen op de aard van de in
het oppervlaktewater en het grondwater aanwezige residuen
bevestigende informatie betreffende het effect van waterbehan
delingsprocessen op de aard van de in het drinkwater aanwe
zige residuen bij de Commissie, de lidstaten en de EFSA indie
nen.”
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Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere
aandacht besteden aan:

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/693 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2018
houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad, wat betreft het verbod om
boven beschermde habitats te vissen, de minimumafstand van de kust en de minimumzeediepte
voor de „gangui”-trawlers in bepaalde territoriale wateren van Frankrijk (Provence-Alpes-Côte
d'Azur)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de
duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1626/94 (1), en met name artikel 4, lid 5, en artikel 13, leden 5 en 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 is het verboden met trawlnetten, dreggen,
ringzegens, bootzegens, landzegens of soortgelijke netten te vissen boven zeegrasvelden van met name Posidonia
oceanica of andere mariene fanerogamen.

(2)

Op verzoek van een lidstaat kan de Commissie een afwijking van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 toestaan mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die in artikel 4, lid 5, van die
verordening zijn vastgesteld.

(3)

Krachtens artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 is het verboden gesleept vistuig te gebruiken
binnen drie zeemijl uit de kust of, waar deze diepte op kortere afstand van de kust wordt bereikt, binnen het
gebied bepaald door de dieptelijn van vijftig meter.

(4)

Op verzoek van een lidstaat kan de Commissie een afwijking van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 toestaan mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die in artikel 13, leden 5 en 9, van die
verordening zijn vastgesteld.

(5)

Op 18 mei 2011 heeft de Commissie een verzoek van Frankrijk ontvangen om in afwijking van artikel 4, lid 1,
eerste alinea, artikel 13, lid 1, eerste alinea, en artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 „gangui”trawlers te mogen gebruiken boven zeegrasvelden van Posidonia oceanica in bepaalde zeegebieden die in de
territoriale wateren van Frankrijk binnen drie zeemijl uit de kust gelegen zijn, ongeacht de diepte van die wateren.

(6)

De door Frankrijk gevraagde afwijking was in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 4, lid 5, en
artikel 13, leden 5 en 9, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 en werd bij Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 586/2014 van de Commissie (2) verleend tot en met 6 juni 2017.

(7)

Op 16 juni 2017 heeft de Commissie een verzoek van Frankrijk om afwijkingen na 6 juni 2017 ontvangen.
Frankrijk heeft de afwijkingen gemotiveerd met actuele informatie en gegevens, met inbegrip van het uitvoerings
verslag van het op 13 mei 2014 door Frankrijk vastgestelde beheersplan (3).

(8)

Het verzoek heeft betrekking op visserijactiviteiten van vissersvaartuigen met een lengte over alles van ten
hoogste twaalf meter en een motorvermogen van ten hoogste 85 kW die traditioneel met bodemsleepnetten in
Posidonia-velden vissen overeenkomstig artikel 4, lid 5, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1967/2006.

(9)

Het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) heeft de door Frankrijk
gevraagde afwijkingen en het uitvoeringsverslag in kwestie onderzocht tijdens zijn 55e plenaire vergadering van
juli 2017. Door Frankrijk ingediende aanvullende gegevens en verduidelijkingen zijn door het WTECV onderzocht
tijdens zijn 56e plenaire vergadering van november 2017. Het WTECV concludeerde dat de door de Franse

(1) PB L 36 van 8.2.2007, blz. 6.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 586/2014 van de Commissie van 2 juni 2014 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de
Raad betreffende het verbod om boven beschermde habitats te vissen en betreffende de minimumafstand van de kust en de minimumzee
diepte voor de „gangui”-trawlers in bepaalde territoriale wateren van Frankrijk (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (PB L 164 van 3.6.2014,
blz. 10).
3
( ) Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante,
à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. JORF nr. 0122 van 27.5.2014,
blz. 8669.
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autoriteiten ingediende gegevens ontoereikend waren en moesten worden verbeterd. Daarna heeft Frankrijk
voldoende verduidelijkingen aan de Commissie verschaft. De bestaande kenmerken van de „gangui”-trawlers
maken het niet mogelijk volledige gegevens over de activiteiten van die vaartuigen te verstrekken, aangezien
kleinschalige vaartuigen zijn vrijgesteld van enkele bepalingen van de communautaire controleregeling, zoals die
inzake de visserijlogboekgegevens en het volgsysteem voor vaartuigen. Frankrijk heeft de gevraagde afwijkingen
gemotiveerd met de wetenschappelijke en technische gegevens die het heeft verstrekt overeenkomstig de vereisten
van Verordening (EG) nr. 1967/2006. Verder heeft Frankrijk specifieke maatregelen vastgesteld, waaronder een
volledige reeks nieuwe controle- en toezichtsmaatregelen voor de „gangui”-visserij, die het mogelijk zullen maken
de beoordeling van het gebruik van de „gangui”-trawlers te bevestigen. Deze maatregelen zijn vastgesteld in het
op 16 maart 2018 aangenomen nationale besluit (1).
(10)

Frankrijk moet, op basis van wetenschappelijke en technische gegevens, de geactualiseerde kartering van
Posidonia-zeegrasvelden en een jaarlijks verslag inzake de uitvoering van de aanvullende controle- en toezichts
maatregelen en inzake de naleving van de vereisten voor de verlening van de desbetreffende afwijkingen
verstrekken, met inbegrip van informatie over alle noodzakelijke maatregelen die zijn genomen. Op basis daarvan
is de Commissie van oordeel dat de door Frankrijk gevraagde afwijkingen kunnen worden geacht in overeen
stemming te zijn met de in artikel 4, lid 5, en artikel 13, leden 5 en 9, van Verordening (EG) nr. 1967/2006
vastgestelde voorwaarden.

(11)

De betrokken visserijactiviteiten betreffen circa 15 % van de oppervlakte van de zeegrasvelden van Posidonia
oceanica in het gebied waarop het Franse beheersplan betrekking heeft, en 5,8 % van de zeegrasvelden in de
territoriale wateren van Frankrijk, en zijn dus in overeenstemming met de maxima uit hoofde van artikel 4, lid 5,
eerste alinea, punten ii) en iii), van Verordening (EG) nr. 1967/2006.

(12)

De beperkte omvang die het continentale plat ter plaatse heeft, houdt specifieke geografische beperkingen in.

(13)

De visserij heeft geen effect van betekenis op het mariene milieu.

(14)

De visserij met „gangui”-trawlers is gericht op een verscheidenheid aan soorten die een ecologische niche vormen;
de vangstsamenstelling van deze visserij, met name wat betreft het aantal gevangen soorten, wordt met geen
enkel ander vistuig gehaald. Voor deze visserij kunnen dus geen andere vistuigen worden ingezet.

(15)

De door Frankrijk gevraagde afwijkingen betreffen slechts 24 vaartuigen. Dit betekent een zeer aanzienlijke
vermindering van de visserijinspanning in termen van het aantal vaartuigen ten opzichte van 2014, toen de
visserij 36 vaartuigen telde.

(16)

Het beheersplan garandeert dat de afwijking niet tot een toekomstige toename van de bestaande visserijinspanning
zal leiden, aangezien uitsluitend vismachtigingen zullen worden afgegeven aan 24 welbepaalde vaartuigen die in
totaal 1 136 kW vertegenwoordigen en die van Frankrijk reeds toestemming hebben gekregen om te vissen. De
Commissie houdt er ook rekening mee dat de visserijinspanning in termen van het aantal vaartuigen volgens
Frankrijk geleidelijk zal afnemen.

(17)

Het verzoek heeft betrekking op vaartuigen met een geregistreerde visserijactiviteit van meer dan vijf jaar die
worden ingezet volgens het Franse beheersplan overeenkomstig artikel 19, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006.

(18)

Die vaartuigen zijn opgenomen in een lijst die overeenkomstig artikel 13, lid 9, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 aan de Commissie is meegedeeld.

(19)

De betrokken visserijactiviteiten voldoen aan de eisen van artikel 4, artikel 8, lid 1, onder h), en artikel 9, lid 3,
van Verordening (EG) nr. 1967/2006.

(20)

Het beheersplan omvat maatregelen voor het toezicht op de visserijactiviteiten en voldoet dus aan artikel 14 van
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (2).

(21)

Vaartuigen die ander vistuig dan trawls, zegens of soortgelijke sleepnetten gebruiken, ondervinden geen last van
de onderhavige visserijactiviteiten.

(22)

In het Franse beheersplan zijn voorschriften voor de activiteiten van de „gangui”-trawlers vastgesteld om ervoor te
zorgen dat de vangsten van in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 genoemde soorten tot een
minimum beperkt blijven.

(23)

De „gangui”-trawlers vissen niet gericht op koppotigen.

(1) „Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation
européenne de pêche au gangui”, JORF nr. 0069 van 23 maart 2018, tekst nr. 43.
(2) Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de
naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 847/96,
(EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG)
nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008 en (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van de Verorde
ningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).
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(24)

Overeenkomstig artikel 4, lid 5, vijfde alinea, en artikel 13, lid 9, derde alinea, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 omvat het Franse beheersplan maatregelen voor het toezicht op de visserijactiviteiten.

(25)

De gevraagde afwijkingen moeten derhalve worden toegestaan.

(26)

Frankrijk moet bij de Commissie bijtijds verslag uitbrengen overeenkomstig het in het Franse beheersplan vervatte
toezichtsplan.

(27)

De duur van de afwijking moet worden beperkt om het mogelijk te maken dat snel corrigerende beheersmaat
regelen worden genomen wanneer het verslag aan de Commissie wijst op een slechte staat van instandhouding
van het beviste bestand, en om ruimte te scheppen ter bevordering van de wetenschappelijke basis voor een
verbeterd beheersplan.

(28)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Afwijking
Artikel 4, lid 1, en artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 zijn niet van toepassing op „gangui”trawlers in de territoriale wateren van Frankrijk voor de kust van de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur die:
a) een registratienummer dragen dat is vermeld in het Franse beheersplan dat door Frankrijk is aangenomen overeen
komstig artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1967/2006;
b) een geregistreerde activiteit in de visserij van meer dan vijf jaar hebben en de vastgestelde visserijinspanning in de
toekomst niet verhogen, en
c) een vismachtiging hebben en hun activiteiten uitoefenen in het kader van het Franse beheersplan.

Artikel 2
Verslaglegging
Frankrijk brengt uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening verslag uit bij de Commissie overeen
komstig het toezichtsplan dat is vervat in het in artikel 1 bedoelde Franse beheersplan.
Uiterlijk in juni van elk jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en voor het eerst uiterlijk in juni 2019 dient
Frankrijk bij de Commissie, op grond van wetenschappelijke en technische gegevens, een verslag in inzake de uitvoering
van de aanvullende controle- en toezichtsmaatregelen en inzake de naleving van de vereisten voor de verlening van de
afwijkingen waarin deze verordening voorziet.

Artikel 3
Inwerkingtreding
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 11 mei 2018 tot en met 11 mei 2020.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 mei 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2018/694 VAN DE RAAD
van 7 mei 2018
tot uitvoering van Besluit 2014/932/GBVB betreffende beperkende maatregelen in verband met de
situatie in Jemen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,
Gezien Besluit 2014/932/GBVB van de Raad van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband
met de situatie in Jemen (1), en met name artikel 3,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 18 december 2014 Besluit 2014/932/GBVB vastgesteld.

(2)

Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens punt 19 van Resolutie 2140
(2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 23 april 2018 de gegevens met betrekking tot
één persoon die aan beperkende maatregelen onderworpen is, geactualiseerd.

(3)

De bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
E. ZAHARIEVA

(1) PB L 365 van 19.12.2014, blz. 147.
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BIJLAGE

De vermelding met betrekking tot de onderstaande persoon wordt vervangen door de volgende vermelding:
„3. Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).
Naam in oorspronkelijk schrift:
Hoedanigheid: a) voorzitter van de General People's Congress Party van Jemen; b) voormalig president van de
Republiek Jemen. Geboortedatum: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Geboorteplaats:
a) Bayt al-Ahmar, gouvernement Sanaa, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationaliteit:
Jemenitisch. Paspoortnummer: 00016161 (Jemen). Nationaal identiteitsnummer: 01010744444. Overige
informatie: Geslacht: mannelijk. Status: naar verluidt overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VNVeiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datum van plaatsing op de VN-lijst:
7.11.2014 (gewijzigd op 20 november 2014, 23 april 2018).
Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:
Ali Abdullah Saleh werd op 7 november 2014 op de lijst geplaatst voor sancties overeenkomstig de punten 11
en 15 van resolutie 2140 (2014), omdat hij voldoet aan de criteria voor plaatsing op de lijst genoemd in de
punten 17 en 18 van de resolutie.
Ali Abdullah Saleh heeft handelingen verricht die de vrede, de veiligheid, of de stabiliteit van Jemen bedreigen,
zoals handelingen die de uitvoering van het akkoord van 23 november 2011 tussen de regering van Jemen en
de oppositie, dat voorziet in een vreedzame machtsoverdracht in Jemen, belemmeren en het politieke proces in
Jemen dwarsbomen.
Met ingang van het op 23 november 2011 door de Samenwerkingsraad van de Golf gesloten akkoord, is
Ali Abdullah Saleh na meer dan dertig jaar afgetreden als president van Jemen.
Vanaf najaar 2012 geldt Ali Abdullah Saleh als een van de felste voorstanders van gewelddadige Houthi-acties in
Noord-Jemen.
Opstootjes in het zuiden van Jemen in februari 2013 waren het gevolg van de gecombineerde acties van
Ali Abdullah Saleh, AQAP en de zuidelijke secessionist Ali Salim al-Bayd om onrust te creëren voor de aanvang
van de conferentie van de nationale dialoog in Jemen van 18 maart 2013. Meer recentelijk, sedert september
2014, probeert Saleh Jemen te destabiliseren door anderen te gebruiken om de centrale regering te ondermijnen
en voldoende instabiliteit te creëren om een staatsgreep uit te lokken. Blijkens een in september 2014
uitgebracht rapport van het VN-deskundigenpanel voor Jemen zou Saleh volgens geïnterviewden gewelddadige
acties van bepaalde Jemenitische groepen steunen met geld en politieke steun, en door ervoor te zorgen dat
GPC-leden de destabilisering van Jemen met allerlei middelen in de hand blijven werken.”.
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/695 VAN DE COMMISSIE
van 30 april 2018
overeenkomstig artikel 31, lid 1, van Richtlijn 2010/35/EU van het Europees Parlement en de Raad,
betreffende een door Denemarken genomen maatregel om van composietmaterialen vervaardigde
gasflessen van het type PrimaDonna/Compolite CS van 10 kg en 5 kg uit de handel te nemen en
terug te roepen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2535)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2010/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 betreffende vervoerbare drukap
paratuur en houdende intrekking van Richtlijnen 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG en 1999/36/EG
van de Raad (1), en met name artikel 31, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In augustus 2016 stelde Denemarken de Commissie overeenkomstig artikel 30 van Richtlijn 2010/35/EU in
kennis van een maatregel om gasflessen van composietmaterialen, vervaardigd door Composite Scandinavia AB,
Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn in Zweden en verdeeld in Denemarken door Primagaz Danmark A/S, na een
aantal ongevallen uit de handel te nemen en terug te roepen.

(2)

De producten waren vervaardigd door Composite Scandinavia AB. Voor de producten was een typegoedkeuring
verleend onder de typebenamingen „Compolite CS 6” en „Compolite CS 10, Passion 10”, overeenkomstig de
verklaringen van EG-typeonderzoeken 01-794441 en 08-11688701, afgegeven door de aangemelde instantie
Inspecta Sweden AB, nadat tests waren verricht volgens de normen EN 12245:2002 en EN 14427:2004
+A1:2005. Ze werden verkocht door de firma Primagaz Danmark A/S onder de handelsnaam „PrimaDonna 5 kg
code 1305” en „PrimaDonna 10 kg code 1310”. De flessen voor op gas werkende vorkheftrucks die volgens de
bovengenoemde typeaanduidingscertificaten zijn ontworpen, worden niet uit de handel genomen en terugge
roepen.

(3)

De technische eisen die van toepassing zijn op vervoerbare drukapparatuur, zijn opgenomen in de bijlagen bij
Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad (2). Volgens de specifieke eisen van punt 6.2.4.1 in
deel I.1 van bijlage I en deel II.1 van bijlage II bij Richtlijn 2008/68/EG wordt, indien voor de toepassing van
dezelfde eisen naar meer dan één norm wordt verwezen, slechts een van die normen toegepast, maar in zijn
geheel tenzij anders aangegeven. Daarom kan een typegoedkeuringscertificaat niet overeenkomstig twee
verschillende normen worden afgegeven.

(4)

In punt 5.2.12 van norm EN 12245:2002 is bepaald dat de gasflessen niet mogen barsten binnen een periode
van twee minuten nadat de brandproef is begonnen, terwijl in de punten 5.2.13.1 en 5.2.13.2 van norm
EN 14427:2004+A1:2005 is bepaald dat de gasflessen niet op catastrofale wijze mogen barsten in de loop van
de test, die ten minste gedurende dertig minuten moet worden uitgevoerd.

(5)

De mededeling van Denemarken ging vergezeld van een verslag over de tests die het Deense instituut voor branden veiligheidstechnologie volgens norm EN 14427:2004+A1:2005 op die uit composietmaterialen vervaardigde
gasflessen had uitgevoerd. Volgens het testverslag voldeden de geteste gasflessen niet aan de criteria van de
punten 5.2.13.1 en 5.2.13.2 van de norm, omdat zij na minder dan drie minuten op catastrofale wijze zijn
gebarsten.

(6)

De Deense autoriteiten gelastten de verdeler daarom de van composietmaterialen vervaardigde gasflessen uit de
distributieketen te halen en de flessen die in het bezit van consumenten waren, terug te roepen.

(7)

De Commissie verzocht de fabrikant en de verdeler in Denemarken om hun opmerkingen over de maatregel van
de Deense autoriteiten kenbaar te maken. De fabrikant, Composite Scandinavia AB, stelde in zijn antwoord dat

(1) PB L 165 van 30.6.2010, blz. 1.
(2) Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen
over land (PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13).
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het besluit ongegrond was omdat het risico dat door de producten wordt veroorzaakt fout was ingeschat en de
producten aan alle veiligheidseisen voldeden. Volgens de fabrikant werd door ongepast gebruik of rechtstreekse
blootstelling aan vuur niet bewezen dat het product op zich een ernstig risico inhoudt. Ook de verdeler, Primagaz
Danmark A/S, trok het besluit van de Deense autoriteiten in twijfel.
(8)

De Commissie werd er vervolgens van in kennis gesteld dat dezelfde producten in Finland, Zweden en
Noorwegen eveneens uit de markt zijn genomen.

(9)

Onderzoek van het bewijsmateriaal dat door de Deense autoriteiten is geleverd, bevestigt dat de bovengenoemde
gasflessen niet voldoen aan de eisen van Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen
over land. De van composietmaterialen vervaardigde gasflessen houden daarom een ernstig risico in en moeten
uit de markt worden gehaald en teruggeroepen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De door Denemarken genomen maatregel, waarbij door Composite Scandinavia vervaardigde gasflessen van composiet
materialen van het type PrimaDonna/Compolite CS van 10 kg en 5 kg uit de handel worden genomen en teruggeroepen,
is gerechtvaardigd.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 april 2018.
Voor de Commissie
Violeta BULC

Lid van de Commissie
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/696 VAN DE COMMISSIE
van 4 mei 2018
betreffende de verlenging van de maatregel die het Franse Ministerie van Milieu, Energie en de
Zee, belast met internationale klimaatonderhandelingen, heeft getroffen waarbij het op de markt
aanbieden en het gebruik van het biocide Phéro-Ball Pin overeenkomstig artikel 55, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad is toegestaan
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2643)
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)
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 55, lid 1, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 28 april 2017 heeft het Franse Ministerie van Milieu, Energie en de Zee, belast met internationale klimaaton
derhandelingen, (hierna „de bevoegde autoriteit” genoemd) overeenkomstig artikel 55, lid 1, eerste alinea, van
Verordening (EU) nr. 528/2012 een besluit vastgesteld om tot 24 oktober 2017 het op de markt aanbieden en
het gebruik op het grondgebied van Frankrijk van het biocide Phéro-Ball Pin voor de bestrijding van de dennen
processierups (Thaumetopoea pityocampa) toe te staan (hierna „de maatregel” genoemd). De bevoegde autoriteit
heeft de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten onverwijld ingelicht over de maatregel en
de redenen daarvoor, in overeenstemming met artikel 55, lid 1, tweede alinea, van die verordening.

(2)

Volgens de door de bevoegde autoriteit verstrekte informatie was de maatregel nodig om de volks- en diergezond
heid te beschermen, aangezien dennenprocessierupsen bij mensen en dieren ernstige gezondheidsproblemen
kunnen veroorzaken. De brandharen die de dennenprocessierups verliest, veroorzaken een soort dermatitis die
ook erucisme (rupsenziekte) wordt genoemd; de symptomen hiervan zijn onder meer reacties van de huid, de
ogen en de luchtwegen en allergische reacties. De allergische reacties kunnen soms ernstig zijn en zelfs tot een
anafylactische shock leiden. Volgens de bevoegde autoriteit wordt naar schatting 67 % van de gemeenten in
Frankrijk periodiek met de verspreiding van de dennenprocessierups geconfronteerd. Die autoriteit schat ook in
dat jaarlijks enkele honderden mensen de door de dennenprocessierups veroorzaakte rupsenziekte oplopen.

(3)

Phéro-Ball Pin bevat het feromoon (Z)-13-hexadeceen-11-yn-1-ylacetaat (CAS-nr. 78617-58-0), dat een werkzame
stof is voor gebruik als lokstof in biociden van productsoort 19 zoals omschreven in bijlage V bij Verordening
(EU) nr. 528/2012. Aangezien (Z)-13-hexadeceen-11-yn-1-ylacetaat een nieuwe werkzame stof is, moet deze
worden goedgekeurd voordat biociden die deze stof bevatten, op nationaal niveau of op dat van de Unie kunnen
worden toegelaten. Een aanvraag tot goedkeuring van die werkzame stof is overeenkomstig artikel 7 van
Verordening (EU) nr. 528/2012 ingediend en wordt momenteel beoordeeld.

(4)

Op 26 december 2017 heeft de Commissie een gemotiveerd verzoek van de Franse autoriteiten ontvangen om de
maatregel te kunnen verlengen overeenkomstig artikel 55, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU)
nr. 528/2012. Het gemotiveerde verzoek was gebaseerd op de bezorgdheid dat de volks- en diergezondheid
mogelijk door de dennenprocessierups in gevaar wordt gebracht, gezien de soms ernstige gevolgen ervan voor de
volks- en diergezondheid, alsmede de geschatte omvang van de desbetreffende bevolking. De alternatieven die in
Frankrijk voor de bestrijding van de dennenprocessierups beschikbaar zijn (mechanische bestrijdingsmiddelen —
namelijk het handmatig vernietigen van nesten of het mechanisch vangen —, chemische bestrijdingsmiddelen en
biologische bestrijdingsmiddelen — namelijk het installeren van grote aantallen nestkastjes voor mezen), zijn
volgens de Franse autoriteiten onvoldoende doeltreffend om de zeer grote populatie dennenprocessierupsen in
Frankrijk aan te pakken. Bovendien is geen van deze alternatieven geschikt voor de behandeling van gebieden als
stadsparken of bossen en beboste gebieden die door regionale en lokale autoriteiten worden beheerd. Derhalve
zijn de Franse autoriteiten van mening dat het biocide Phéro-Ball Pin nodig blijft voor de bestrijding van de
dennenprocessierups en de beheersing van het gevaar van de dennenprocessierups voor de volks- en diergezond
heid.

(1) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.
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(5)

Aangezien onvoldoende passende bestrijding van de dennenprocessierups een gevaar voor de volks- en dierge
zondheid kan vormen dat niet met andere middelen dan bestrijding door biociden kan worden beperkt, moet het
de Franse autoriteiten onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan de maatregel voor een periode van
maximaal 550 dagen te verlengen vanaf de dag volgende op het verstrijken van de eerste periode van 180 dagen
die in het op 28 april 2017 goedgekeurde besluit van Frankrijk was toegestaan.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
biociden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Frankrijk mag de maatregel om het op de markt aanbieden en het gebruik van het biocide Phéro-Ball Pin voor de
bestrijding van de dennenprocessierups toe te staan uiterlijk tot 28 april 2019 verlengen, op voorwaarde dat Frankrijk
waarborgt dat het product uitsluitend door gecertificeerde gebruikers en onder toezicht van de bevoegde autoriteit wordt
gebruikt.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 4 mei 2018.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/697 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2018
tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 betreffende beschermende
maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2888)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommu
nautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9,
lid 4,
Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging
van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 van de Commissie (3) is vastgesteld naar aanleiding van uitbraken van hoogpa
thogene aviaire influenza van het subtype H5 in een aantal lidstaten („de betrokken lidstaten”) en de instelling van
beschermings- en toezichtsgebieden door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten overeenkomstig
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad (4).

(2)

In Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 is bepaald dat de door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten
overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden ten minste de gebieden
moeten omvatten die in de lijst van de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit als beschermings- en toezichtsgebieden
zijn opgenomen. In Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 is ook vastgelegd dat de maatregelen die overeenkomstig
artikel 29, lid 1, en artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG in de beschermings- en toezichtsgebieden moeten
worden toegepast, ten minste tot de in de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit voor die gebieden opgegeven data
moeten worden gehandhaafd.

(3)

Sinds de vaststelling ervan is Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 verschillende keren gewijzigd, teneinde rekening
te houden met de ontwikkelingen van de epidemiologische situatie in de Unie wat aviaire influenza betreft. Met
name is Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/696 van de Commissie (5)
om regels vast te stellen met betrekking tot de verzending van zendingen eendagskuikens uit de in de bijlage bij
Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 opgenomen gebieden. Bij deze wijziging is rekening gehouden met het feit dat
eendagskuikens in vergelijking met andere pluimveeproducten een zeer gering risico vormen voor de verspreiding
van hoogpathogene aviaire influenza.

(4)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 is vervolgens ook gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1841 van de
Commissie (6) ter versterking van de ziektebestrijdingsmaatregelen die van toepassing zijn als er sprake is van een
verhoogd risico voor de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza. Daarom worden nu bij Uitvoerings
besluit (EU) 2017/247 in de betrokken lidstaten verdere beperkingsgebieden op het niveau van de Unie ingesteld,
zoals bedoeld in artikel 16, lid 4, van Richtlijn 2005/94/EG, naar aanleiding van een uitbraak of uitbraken van

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.
(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
(3) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 van de Commissie van 9 februari 2017 betreffende beschermende maatregelen in verband met
uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (PB L 36 van 11.2.2017, blz. 62).
(4) Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza
en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16).
(5) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/696 van de Commissie van 11 april 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 betreffende
beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (PB L 101 van
13.4.2017, blz. 80).
6
( ) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1841 van de Commissie van 10 oktober 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247
betreffende beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (PB L 261
van 11.10.2017, blz. 26).
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hoogpathogene aviaire influenza, en wordt de duur van de daar toe te passen maatregelen vastgesteld. Uitvoe
ringsbesluit (EU) 2017/247 bevat nu ook voorschriften voor de verzending van levend gevogelte, eendagskuikens
en broedeieren vanuit de verdere beperkingsgebieden naar andere lidstaten, mits aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan.
(5)

Daarnaast is de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 vele malen gewijzigd, voornamelijk om rekening te
houden met wijzigingen van de grenzen van de overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG door de betrokken
lidstaten ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden.

(6)

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 is laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/642 van
de Commissie (1) naar aanleiding van de kennisgeving door Bulgarije van een nieuwe uitbraak van hoogpathogene
aviaire influenza van het subtype H5 in een pluimveehouderij in de regio Haskovo. Bulgarije heeft de Commissie
ook meegedeeld dat het de krachtens Richtlijn 2005/94/EG vereiste noodzakelijke maatregelen naar behoren
heeft genomen naar aanleiding van die nieuwe uitbraak, waaronder de instelling van beschermings- en toezichts
gebieden rond de besmette pluimveehouderij.

(7)

Sinds de datum van de laatste wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 bij Uitvoeringsbesluit (EU)
2018/642 heeft Bulgarije de Commissie in kennis gesteld van nieuwe uitbraken van hoogpathogene aviaire
influenza van het subtype H5 in pluimveehouderijen in de regio Plovdiv.

(8)

Bulgarije heeft de Commissie ook meegedeeld dat het de krachtens Richtlijn 2005/94/EG vereiste noodzakelijke
maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de recente uitbraken, waaronder de instelling van beschermingsen toezichtsgebieden rond de besmette pluimveehouderijen in die lidstaat.

(9)

De Commissie heeft die maatregelen in samenwerking met Bulgarije bestudeerd en heeft geconstateerd dat de
grenzen van de door de bevoegde autoriteit van Bulgarije ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden op
voldoende afstand liggen van de pluimveehouderijen waar de recente uitbraken zijn bevestigd.

(10)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen
ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moeten de beschermings- en toezichtsgebieden die
overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG in Bulgarije zijn ingesteld naar aanleiding van de recente uitbraken van
hoogpathogene aviaire influenza in die lidstaat, snel in samenwerking met Bulgarije op het niveau van de Unie
worden vastgesteld.

(11)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 moet derhalve worden bijgewerkt om rekening te houden met de huidige
epidemiologische situatie in Bulgarije met betrekking tot hoogpathogene aviaire influenza. Met name moeten de
nieuw ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden in Bulgarije, waarvoor nu overeenkomstig Richtlijn
2005/94/EG beperkingen gelden, worden opgenomen in de lijsten in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
(EU) 2017/247.

(12)

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 moet derhalve worden gewijzigd om de regionalisering op het
niveau van de Unie bij te werken teneinde de beschermings- en toezichtsgebieden in Bulgarije die overeenkomstig
Richtlijn 2005/94/EG naar aanleiding van de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in die
lidstaat zijn ingesteld, op te nemen, en de duur van de daar geldende beperkingen vast te stellen.

(13)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

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 Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
(1) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/642 van de Commissie van 25 april 2018 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247
betreffende beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (PB L 106
van 26.4.2018, blz. 23).
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Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2018.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 wordt als volgt gewijzigd:
1. In deel A wordt de vermelding voor Bulgarije vervangen door:
„Lidstaat: Bulgarije
Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 29,
lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG

Plodiv region:
Municipality of Rodopi:
— Krumovo

9.5.2018

— Yagodovo
Municipality of Maritsa:
— Kalekovets

10.5.2018

— Trilistnik
Municipality of Rakovski:
— Stryama

10.5.2018

Municipality of Rakovski:
— Momino selo

21.5.2018

— Rakovski
Municipality of Kaloyanovo:
— Glavatar
Municipality of Brezovo:

21.5.2018

21.5.2018

— Brezovo
Municipality of Maritsa:

22.5.2018

— Graf Ignatievo
Haskovo region:
Municipality of Haskovo:
Malevo

15.5.2018”

2. In deel B wordt de vermelding voor Bulgarije vervangen door:
„Lidstaat: Bulgarije
Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Yambol region:
Municipality of Yambol:
— Yambol
Municipality of Straldzha:
— Zimnitsa
— Straldzha
— Vodenichene
— Dzhinot

6.5.2018

8.5.2018
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Gebied omvattende:

L 117/27

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Municipality of Tundzha:
— Mogila
— Veselinovo
— Kabile
Sliven region:
Municipality of Sliven:
— Zhelyu Voivoda
— Blatets

6.5.2018

— Dragodanovo
— Gorno Aleksandrovo
Plovdiv region:
Municipality of Rakovski:
— Momino selo

Van 22.5.2018 t/m 30.5.2018

— Rakovski
Municipality of Kaloyanovo:
— Glavatar
Municipality of Brezovo:
— Brezovo
Municipality of Maritsa:
— Graf Ignatievo

Van 22.5.2018 t/m 30.5.2018

Van 22.5.2018 t/m 30.5.2018

Van 23.5.2018 t/m 31.5.2018

Municipality of Rodopi:
— Krumovo
— Yagodovo
— Brestnik
— Belashtica
— Markovo
— Branipole
Municipality of Sadovo:
— Katunitsa
— Karadzhzovo
— Kochevo
— Mominsko
Municipality of Kuklen:
— Kuklen
— Ruen
Municipality of Asenovgrad:
— Asenovgrad
Municipality of Plovdiv:
— Plovdiv

18.5.2018
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Gebied omvattende:

8.5.2018

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Municipality of Maritsa:
— Maritsa
— Zhelyazno
— Voivodino

19.5.2018

— Skutare
— Rogosh
Municipality of Kaloyanovo:
— Razhevo Konare
— Razhevo
Municipality of Brezovo:
— Streltsi
— Zelenikovo
— Choba
— Tyurkmen
— Drangovo
Municipality of Maritsa:
— Graf Ignatievo
— Dink
— Kalekovets
— Krislovo

30.5.2018

— Zhelyzno
— Trud
— Stroevo
Municipality of Kaloyanovo:
— Dunavlii
— Kaloyanovo
— Dalgo pole
— Razhevo Konare
Municipality of Saedinenie:
— Malak chardak
— Golyam chardak
— Tsarimir
Municipality of Rakovski:
— Rakovski
— Shishmantsi
— Bolyarino
— Stryama
— Momino selo
Municipality of Maritsa:
— Trilistnik
— Yasno pole
— Manole
— Manolsko Konare

31.5.2018

8.5.2018
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Gebied omvattende:

L 117/29

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Municipality of Kaloyanovo:
— Glavatar
Municipality of Brezovo:
— Otets Kirilovo
— Padarsko
— Borets
Stara Zagora region:
Municipality of Bratya Daskalovi:
— Kolyu Marinovo
— Pravoslav

30.5.2018

— Veren
Haskovo region:
Municipality of Haskovo:
— Voivodovo
— Manastir
— Haskovo
— Krivo pole
— Knizhovnik
— Orlovo
— Konush
— Momino
— Dolno voivodino
— Dinevo
— Liubenovo
— Stoikovo
— Stamboliiski
Municipality of Stambolovo:
— Zjalti briag
— Stambolovo
— Kralevo

24.5.2018”
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