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(Wetgevingshandelingen)

RICHTLIJNEN
RICHTLIJN (EU) 2019/2121 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 november 2019
tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen,
fusies en splitsingen
(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 50, leden 1 en 2,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad (3) regelt grensoverschrijdende fusies van
kapitaalvennootschappen. De regels inzake grensoverschrijdende fusies vormen een belangrijke mijlpaal voor een
betere werking van de interne markt voor vennootschappen en voor hun uitoefening van de vrijheid van vestiging.
Bij het evalueren van die regels is echter gebleken dat zij moeten worden gewijzigd. Bovendien is het passend te
voorzien in regels voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen, aangezien Richtlijn (EU) 2017/1132
alleen in regels inzake binnenlandse splitsingen van naamloze vennootschappen voorziet.

(2)

Vrijheid van vestiging is een van de fundamentele beginselen van het Unierecht. Overeenkomstig de tweede alinea
van artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), gelezen in samenhang met
artikel 54 VWEU, omvat de vrijheid van vestiging voor vennootschappen onder meer het recht om
vennootschappen op te richten en te beheren volgens de voorwaarden waarin de wetgeving van de lidstaat van
vestiging voorziet. Dit recht is door het Hof van Justitie van de Europese Unie uitgelegd als onder meer het recht van
een overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat opgerichte vennootschap om zich om te zetten in een
vennootschap naar het recht van een andere lidstaat, voor zover is voldaan aan de vereisten van de wetgeving van
die andere lidstaat, en meer bepaald aan het criterium dat door die andere lidstaat is gekozen voor de aanknoping
van een vennootschap met zijn nationale rechtsorde.

(3)

Bij gebreke van harmonisatie van het Unierecht behoort de omschrijving van het element van aanknoping dat
bepaalt onder welk nationaal recht een vennootschap valt, overeenkomstig artikel 54 VWEU tot de bevoegdheid
van elke lidstaat. In artikel 54 VWEU worden de statutaire zetel, het hoofdbestuur en de hoofdvestiging van een
vennootschap als elementen van aanknoping op gelijke voet geplaatst. Daarom sluit, zoals in rechtspraak is
verduidelijkt, het feit op zich dat alleen de statutaire zetel – en niet het hoofdbestuur of de hoofdvestiging – wordt
verplaatst, de toepasselijkheid van de vrijheid van vestiging overeenkomstig artikel 49 VWEU niet uit.

(1) PB C 62 van 15.2.2019, blz. 24.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 18 april 2019 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
18 november 2019.
(3) Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het
vennootschapsrecht (PB L 169 van 30.6.2017, blz. 46).
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(4)

Door de ontwikkelingen in de rechtspraak zijn voor vennootschappen in de interne markt nieuwe kansen ontstaan
om economische groei, daadwerkelijke concurrentie en productiviteit te bevorderen. Tegelijkertijd moet de
doelstelling van een interne markt zonder interne grenzen voor vennootschappen ook in overeenstemming worden
gebracht met andere doelstellingen van Europese integratie zoals sociale bescherming, zoals vastgelegd in artikel
3 Verdrag van de Europese Unie (VEU) en artikel 9 VWEU, en de bevordering van de sociale dialoog, zoals
vastgelegd in de artikelen 151 en 152 VWEU. Het recht van vennootschappen op omzetting, fusie en splitsing over
de grenzen heen moet hand in hand gaan met en naar behoren worden afgewogen tegen de bescherming van
werknemers, schuldeisers en deelnemers in de vennootschap.

(5)

Het ontbreken van een rechtskader voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen brengt juridische
versnippering en rechtsonzekerheid mee en vormt dus een hinderpaal voor de uitoefening van de vrijheid van
vestiging. Het leidt ook tot een minder optimale bescherming voor werknemers, schuldeisers en minderheids
deelnemers in de interne markt.

(6)

Het Europees Parlement heeft de Commissie opgeroepen geharmoniseerde regels voor grensoverschrijdende
omzettingen en splitsingen vast te stellen. Een geharmoniseerd rechtskader zou verder bijdragen tot het opheffen
van beperkingen op de vrijheid van vestiging en tegelijkertijd voorzien in een passende bescherming voor
belanghebbenden zoals werknemers, schuldeisers en deelnemers in de vennootschap.

(7)

De Commissie kondigde in haar mededeling van 28 oktober 2015 met als titel "De eengemaakte markt verbeteren:
meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" na te zullen gaan of het nodig is de bestaande regels over
grensoverschrijdende fusies te actualiseren, zodat het voor kmo’s eenvoudiger zou worden de bedrijfsstrategieën van
hun voorkeur te kiezen en zich beter aan wijzigingen van de marktomstandigheden aan te passen, zonder dat
daardoor echter de bestaande arbeidsbescherming zou worden afgezwakt. In haar mededeling van 25 oktober 2016
met als titel "Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017. Naar een Europa dat ons beschermt, sterker
maakt en verdedigt" werd een initiatief aangekondigd om het aangaan van grensoverschrijdende fusies te
vergemakkelijken.

(8)

Naast de nieuwe regels voor omzettingen voorziet deze richtlijn in regels voor gedeeltelijke en volledige grensover
schrijdende splitsingen, maar deze regels houden alleen verband met grensoverschrijdende splitsingen die
betrekking hebben op de oprichting van nieuwe vennootschappen. Deze richtlijn bevat geen geharmoniseerd kader
voor grensoverschrijdende splitsingen waarin een vennootschap activa en passiva overdraagt aan een of meer
bestaande vennootschap omdat het in zulke gevallen om zeer complexe zaken gaat waarbij instanties van
verschillende lidstaten betrokken zijn en bijkomende risico's voor omzeiling van Unie- en nationale regels kunnen
opduiken. De in deze richtlijn geboden mogelijkheid om een vennootschap op te richten via splitsing door
scheiding biedt vennootschappen een nieuwe geharmoniseerde procedure binnen de interne markt. Het moet
vennootschappen echter vrij staan om rechtstreeks dochterondernemingen in andere lidstaten op te zetten.

(9)

Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op vennootschappen in vereffening waarbij is begonnen met de verdeling
van de activa. Bovendien moet het voor de lidstaten mogelijk zijn vennootschappen waartegen een andere
vereffeningsprocedure is ingeleid van de toepassing van deze richtlijn uit te sluiten. De lidstaten moeten er ook voor
kunnen kiezen deze richtlijn niet toe te passen op vennootschappen in een insolventieprocedure, als omschreven in
het nationale recht, of op vennootschappen ten aanzien waarvan een preventieve herstructureringsprocedure loopt,
als omschreven in het nationale recht, ongeacht of dergelijke procedures in een nationaal insolventiekader zijn
geregeld. Ook moeten lidstaten kunnen beslissen om deze richtlijn niet toe te passen op vennootschappen waarop
crisispreventiemaatregelen in de zin van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) van
toepassing zijn. Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en
de Raad (5).

(10)

Gelet op de complexiteit van grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (hierna samen "grensover
schrijdende verrichtingen" genoemd) en de vele betrokken belangen moet met het oog op de rechtszekerheid
worden voorzien in toezicht op de rechtmatigheid van grensoverschrijdende verrichtingen voordat zij van kracht
worden. Hiertoe moeten de bevoegde instanties van de betrokken lidstaten ervoor zorgen dat een besluit tot
goedkeuring van een grensoverschrijdende verrichting op billijke, objectieve en niet-discriminerende wijze wordt
genomen en op basis van alle relevante krachtens het Unie- en nationale recht vereiste gegevens.

(4) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor
het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de
Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/
EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014,
blz. 190).
(5) Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni betreffende preventieve herstructureringsstelsels,
betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures
inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende
herstructurering en insolventie) (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 18).
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(11)

Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de bevoegdheden van de lidstaten om werknemers beter te beschermen,
overeenkomstig het bestaande sociale acquis.

(12)

Om mogelijk te maken dat in de procedure voor de grensoverschrijdende verrichting de legitieme belangen van alle
belanghebbenden in aanmerking worden genomen, moet de vennootschap het voorstel voor de voorgestelde
verrichting, dat de belangrijkste informatie over de verrichting bevat, opstellen en openbaar maken. Indien het
nationale recht daarin voorziet en/of in overeenstemming met de nationale gebruiken, moeten in het bestuurs- of
leidinggevende orgaan werknemersvertegenwoordigers op bestuursniveau worden betrokken bij de besluitvorming
over het voorstel voor de grensoverschrijdende verrichting. Deze informatie moet ten minste de beoogde
rechtsvorm van de vennootschap of vennootschappen, de oprichtingsakte, in voorkomend geval, de statuten, het
voorgestelde indicatieve tijdschema voor de verrichting en bijzonderheden over de deelnemers in de vennootschap
en schuldeisers geboden waarborgen, omvatten. In het ondernemingsregister moet een openbare kennisgeving
worden opgenomen aan de deelnemers in de vennootschap, de schuldeisers en de vertegenwoordigers van de
werknemers, of, indien er geen zulke vertegenwoordigers zijn, aan de werknemers zelf, zodat zij opmerkingen
kunnen indienen over de voorgestelde verrichting. De lidstaten kunnen ook besluiten dat het door deze richtlijn
vereiste verslag van de onafhankelijke deskundige openbaar moet worden gemaakt.

(13)

Om de deelnemers in de vennootschap en de werknemers informatie te verschaffen, moet de vennootschap die de
grensoverschrijdende verrichting aangaat voor hen een verslag opstellen. In het verslag moet toelichting en
motivering worden verstrekt omtrent de juridische en economische aspecten van de voorgestelde grensover
schrijdende verrichting en de gevolgen van de voorgestelde grensoverschrijdende verrichting voor de werknemers.
Met name moet in het verslag toelichting worden verstrekt omtrent de gevolgen van de grensoverschrijdende
verrichting wat betreft de toekomstige activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van haar dochteronder
nemingen. Wat de deelnemers in de vennootschap betreft, moet het verslag de rechtsmiddelen bevatten waarover de
deelnemers in de vennootschap kunnen beschikken, en in het bijzonder informatie over hun recht om uit te treden
als deelnemer van de vennootschap. Wat de werknemers betreft, moet in het verslag worden toegelicht welke
gevolgen de voorgestelde grensoverschrijdende verrichting heeft voor de werkgelegenheid. In het bijzonder moet in
het verslag worden toegelicht of er zich materiële veranderingen zullen voordoen in de arbeidsvoorwaarden die zijn
vastgelegd in het recht, in collectieve overeenkomsten of in transnationale bedrijfsovereenkomsten, en in de
vestigingsplaatsen van de vennootschap, zoals de plaats van het hoofdkantoor. Voorts moet in het verslag
informatie worden verstrekt over het leidinggevende orgaan en, indien van toepassing, over het personeel, de
uitrusting, de gebouwen en de activa vóór en na de grensoverschrijdende verrichting en over de waarschijnlijke
wijzigingen in de organisatie van werkzaamheden, de lonen en salarissen, de locatie van specifieke functies en de
verwachte gevolgen voor de werknemers die die functies bekleden, alsook over de sociale dialoog op
vennootschapsniveau, met inbegrip van, indien van toepassing, de werknemersvertegenwoordiging op
bestuursniveau.
Voorts moet in het verslag worden toegelicht hoe deze veranderingen van invloed zouden zijn op eventuele
dochterondernemingen van de vennootschap. Er hoeft geen onderdeel voor werknemers te worden vereist indien de
enige werknemers van de vennootschap lid zijn van het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de vennootschap.
Om te komen tot een betere bescherming voor de werknemers, moeten de werknemers zelf of hun
vertegenwoordigers bovendien advies kunnen verstrekken over het onderdeel van het verslag waarin de op hen
wegende gevolgen van de grensoverschrijdende verrichting worden uiteengezet. Het verslag moet worden opgesteld
en eventueel advies moet kunnen worden verstrekt onverminderd de toepasselijke informatie- en raadplegings
procedures die op nationaal niveau zijn ingesteld, met inbegrip van die uit hoofde van Richtlijn 2002/14/EG van
het Europees Parlement en de Raad (6) of Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad (7). De
deelnemers in de vennootschap en de vertegenwoordigers van de werknemers van de vennootschap die de
grensoverschrijdende verrichting aangaat of, indien er geen vertegenwoordigers zijn, de werknemers zelf, moeten
kunnen beschikken over het verslag of over de verslagen, indien deze afzonderlijk worden opgesteld.

(14)

Het voorstel voor de grensoverschrijdende verrichting, de geldelijke vergoeding die door de vennootschap wordt
aangeboden aan de deelnemers die uit de vennootschap willen stappen en, in voorkomend geval, de ruilverhouding
van de aandelen met inbegrip van het bedrag van een eventuele betaling in geld dat in het voorstel is opgenomen,
moeten worden gecontroleerd door een van de vennootschap onafhankelijke deskundige. Wat de onafhankelijkheid
van de deskundige betreft, moeten de lidstaten rekening houden met de voorschriften van de artikelen 22 en 22 ter
van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (8).

(6) Richtlĳn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende
de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29).
(7) Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en
raadpleging van de werknemers (PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28).
(8) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen
en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking
van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87).
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(15)

De door de vennootschap openbaar gemaakte informatie moet uitgebreid zijn en de belanghebbenden in staat stellen
de gevolgen van de voorgenomen grensoverschrijdende verrichting te beoordelen. Vennootschappen mogen echter
niet worden verplicht vertrouwelijke informatie openbaar te maken waarvan de openbaarmaking schadelijk zou
zijn voor hun commerciële positie overeenkomstig het Unie- of het nationale recht. Deze niet-openbaarmaking mag
geen afbreuk doen aan de andere in deze richtlijn gestelde vereisten.

(16)

Op basis van het voorstel en de verslagen moet de algemene vergadering van de deelnemers in de vennootschap of
vennootschappen besluiten of zij dit voorstel en de noodzakelijke wijzigingen van de oprichtingsakten, met
inbegrip van de statuten, goedkeurt. Het is belangrijk dat de vereiste meerderheid voor de stemming bij een
dergelijke stemming voldoende ruim is om te verzekeren dat het besluit door een solide meerderheid wordt
genomen. Daarnaast moeten de deelnemers in de vennootschap ook het recht hebben te stemmen over regelingen
betreffende werknemersparticipatie indien zij dat recht op de algemene vergadering hebben voorbehouden.

(17)

Het gebrek aan harmonisering van de waarborgen voor deelnemers in de vennootschap is bestempeld als een
obstakel voor grensoverschrijdende verrichtingen. Vennootschappen en hun deelnemers hebben te maken met een
breed scala aan verschillende vormen van bescherming, wat leidt tot complexiteit en rechtsonzekerheid. Deelnemers
zouden derhalve hetzelfde minimumniveau van bescherming moeten krijgen, ongeacht de lidstaat waarin de
vennootschap is gevestigd. De lidstaten moeten derhalve aanvullende beschermingsregels voor deelnemers kunnen
handhaven of invoeren, tenzij dergelijke regels in strijd zijn met de beschermingsregels van deze richtlijn of met de
vrijheid van vestiging. Het individuele recht op informatie van de deelnemers moet onaangetast blijven.

(18)

Als gevolg van een grensoverschrijdende verrichting krijgen deelnemers in een vennootschap er vaak mee te maken
dat het op hun rechten toepasselijke recht verandert, aangezien zij deelnemers worden in een vennootschap die
onder ander recht van een lidstaat valt dan dat dat van toepassing was op de vennootschap vóór de verrichting.
Daarom moeten de lidstaten ten minste bepalen dat deelnemers in de vennootschap die aandelen met stemrechten
bezitten en tegen de goedkeuring van het ontwerpvoorstel hebben gestemd, het recht hebben om uit de
vennootschap te stappen en voor hun aandelen een geldelijke vergoeding te krijgen die overeenstemt met de waarde
van die aandelen. De lidstaten moeten evenwel kunnen besluiten dit recht ook uit te breiden naar andere deelnemers
in de vennootschap, bijvoorbeeld naar deelnemers in de vennootschap die aandelen zonder stemrecht bezitten, aan
deelnemers in de vennootschap die als gevolg van een grensoverschrijdende splitsing aandelen in de voorgestelde
vennootschap zouden verwerven in een andere verhouding dan die van vóór de verrichting, of aan deelnemers in de
vennootschap voor wie het toepasselijke recht niet zou worden gewijzigd, maar voor wie bepaalde rechten wel
zouden worden gewijzigd als gevolg van de verrichting. Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de nationale
regelgeving inzake de geldigheid van overeenkomsten voor de verkoop en overdracht van aandelen in
vennootschappen, noch aan bijzondere vereisten inzake rechtsvorm. De lidstaten moeten bijvoorbeeld een notariële
akte of een bevestiging van ondertekening kunnen eisen.

(19)

Vennootschappen moeten voor zover mogelijk de kosten in verband met de grensoverschrijdende verrichting
kunnen ramen. De deelnemers in de vennootschap moeten daarom worden verplicht aan de vennootschap te
verklaren of zij hebben besloten gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun aandelen. Dit vereiste
mag geen afbreuk doen aan de formele vereisten die in het nationale recht zijn vastgelegd. Van deelnemers in de
vennootschap kan ook worden verlangd dat zij tegelijk met die verklaring of binnen een specifieke termijn
aangeven of zij voornemens zijn de aangeboden geldelijke vergoeding aan te vechten en om een aanvullende
geldelijke vergoeding te verzoeken.

(20)

De berekening van de aangeboden geldelijke vergoeding moet gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde waarderings
methoden. De deelnemers in de vennootschap moeten het recht hebben om de berekening aan te vechten en de
passende hoogte van de geldelijke vergoeding te betwisten bij bevoegde bestuurlijke of rechterlijke instanties of
krachtens het nationale recht gemachtigde instanties, met inbegrip van scheidsgerechten. De lidstaten moeten
kunnen bepalen dat deelnemers die verklaard hebben dat zij hebben besloten gebruik te maken van het recht op
vervreemding van hun aandelen, het recht hebben om zich in een dergelijke procedure te voegen. De lidstaten
moeten ook in hun nationaal recht de termijnen kunnen vaststellen om zich in die procedure te voegen.

(21)

Wat grensoverschrijdende fusies of splitsingen betreft, moeten deelnemers in de vennootschap die niet beschikten
over of geen gebruik hebben gemaakt van het recht om uit te treden als deelnemer van de vennootschap echter wel
het recht hebben om de ruilverhouding van de aandelen aan te vechten. Wanneer wordt beoordeeld of er sprake is
van een adequate ruilverhouding van de aandelen moet de bevoegde bestuurlijke of rechterlijke instantie of een
krachtens het nationale recht gemachtigde instantie ook rekening houden met het bedrag van een eventuele betaling
in geld dat in het voorstel opgenomen is.

(22)

Na afloop van een grensoverschrijdende verrichting kunnen de vroegere schuldeisers van de vennootschap of
vennootschappen die die verrichting hebben uitgevoerd, te maken krijgen met vorderingen die worden getroffen
wanneer de vennootschap die aansprakelijk is voor de schuld, na die verrichting onder het recht van een andere
lidstaat valt. Momenteel variëren de regels ter bescherming van de schuldeisers naargelang de lidstaat, hetgeen de
complexiteit van het proces van grensoverschrijdende verrichtingen aanzienlijk vergroot en zowel voor de
betrokken vennootschappen als voor de schuldeisers daarvan onzekerheid meebrengt wat de invordering of de
voldoening van hun vordering betreft.
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(23)

Om ervoor te zorgen dat schuldeisers passende bescherming genieten in gevallen waarin zij geen genoegen nemen
met de bescherming die de vennootschap biedt in het voorstel en waarin zij mogelijk geen bevredigende oplossing
met de vennootschap hebben gevonden, moeten de schuldeisers die de vennootschap vooraf in kennis hebben
gesteld, waarborgen kunnen vragen bij de passende instantie. Bij de beoordeling van zulke waarborgen moet de
passende instantie rekening houden met de vraag of de vordering van een schuldeiser tegen de vennootschap of een
derde ten minste dezelfde waarde en een even goede kredietkwaliteit heeft zij had vóór de grensoverschrijdende
verrichting en of de vordering in dezelfde jurisdictie kan worden ingediend.

(24)

De lidstaten moeten zorgen voor passende bescherming voor de schuldeisers die al banden onderhielden met de
vennootschap voor de vennootschap haar voornemen om een grensoverschrijdende operatie uit te voeren openbaar
heeft gemaakt. Nadat het voorstel tot grensoverschrijdende operatie openbaar is gemaakt, moeten de schuldeisers
rekening kunnen houden met de potentiële impact van de wijziging van rechtsgebied en toepasselijk recht als gevolg
van de grensoverschrijdende omzetting. Tot de te beschermen schuldeisers kunnen ook huidige en voormalige
werknemers met verworven bedrijfspensioenrechten behoren, alsook personen die uitkeringen van een
bedrijfspensioen ontvangen. Naast de algemene regels van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees
Parlement en de Raad (9) moeten de lidstaten bepalen dat dergelijke schuldeisers gedurende een periode van twee
jaar nadat een grensoverschrijdende omzetting van kracht is geworden het recht hebben om een vordering in te
dienen in de lidstaat van vertrek. De in deze richtlijn vastgestelde tweejarige beschermingsperiode met betrekking
tot het rechtsgebied waarin schuldeisers vorderingen mogen indienen die zijn ontstaan voor de openbaarmaking
van het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting, mag geen afbreuk doen aan het nationale recht inzake de
verjaring van rechtsvorderingen.

(25)

Om schuldeisers te beschermen tegen het risico van de insolventie van de vennootschap na een grensoverschrijdende
verrichting, moeten de lidstaten daarnaast van de vennootschap of vennootschappen een solvabiliteitsverklaring
kunnen eisen volgens welke hun geen redenen bekend zijn om aan te nemen dat door de uit de grensoverschrijdende
verrichting voortkomende vennootschap of vennootschappen niet zou kunnen worden voldaan aan de erop
rustende verplichtingen. In deze omstandigheden moeten de lidstaten de leden van het leidinggevende orgaan
persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor de nauwkeurigheid van deze verklaring. Gelet op de uiteenlopende
rechtstradities onder de lidstaten met betrekking tot het gebruik van solventieverklaringen en de mogelijke gevolgen
daarvan, moet het aan de lidstaten worden overgelaten de passende gevolgen te verbinden aan het afleggen van
onnauwkeurige of misleidende verklaringen, die onder meer effectieve en evenredige sancties en verplichtingen in
overeenstemming met het Unierecht moeten omvatten.

(26)

Gewaarborgd moet worden dat de rechten van werknemers om geïnformeerd en geraadpleegd te worden in het
kader van grensoverschrijdende verrichtingen volledig worden gerespecteerd. De informatie en raadpleging van
werknemers in het kader van grensoverschrijdende verrichtingen moet worden uitgevoerd overeenkomstig het
rechtskader van Richtlijn 2002/14/EG, van Richtlijn 2009/38/EG indien van toepassing voor ondernemingen of
concerns met een communautaire dimensie, alsmede, wanneer de grensoverschrijdende fusie of grensover
schrijdende splitsing wordt beschouwd als overgang van een onderneming in de zin van Richtlijn 2001/23/EG (10),
van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad. Onderhavige richtlijn laat Richtlijn 98/59/EG van de Raad (11), Richtlijn
2001/23/EG, Richtlijn 2002/14/EG of Richtlijn 2009/38/EG, onverlet. Aangezien in de onderhavige richtlijn echter
een geharmoniseerde procedure voor grensoverschrijdende verrichtingen is vastgelegd, is het passend om met name
de termijn te specificeren waarbinnen de informatie en raadpleging van werknemers in verband met de grensover
schrijdende verrichting moet plaatsvinden.

(27)

De werknemersvertegenwoordiging overeenkomstig het nationale recht of, indien van toepassing, de nationale
gebruiken, moet ook de eventuele relevante organen omvatten die overeenkomstig het Unierecht zijn ingesteld,
zoals de Europese ondernemingsraad die is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2009/38/EG en het vertegenwoordi
gingsorgaan dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2001/86/EG van de Raad (12).

(28)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat werknemersvertegenwoordigers bij de uitoefening van hun functie voldoende
bescherming en waarborgen genieten overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2002/14/EG om de hun toevertrouwde
taken naar behoren te kunnen vervullen.

(9) Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1).
(10) Richtlĳn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende
het behoud van de rechten van de werknemers bĳ overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of
vestigingen (PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16).
(11) Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief
ontslag (PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16).
(12) Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking
tot de rol van de werknemers (PB L 294 van 10.11.2001, blz. 22).
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(29)

Om het verslag voor de werknemers te analyseren, moet een vennootschap die een grensoverschrijdende verrichting
aangaat werknemersvertegenwoordigers voorzien van de middelen die zij nodig hebben om de uit deze richtlijn
voortvloeiende rechten op een passende wijze uit te oefenen.

(30)

Om te verzekeren dat de werknemersmedezeggenschap geen onnodig nadeel ondervindt ten gevolge van de
grensoverschrijdende verrichting wanneer de vennootschap die de grensoverschrijdende verrichting aangaat, een
stelsel van werknemersmedezeggenschap heeft ingevoerd, moet op de uit de grensoverschrijdende verrichting
voortkomende vennootschap of vennootschappen de verplichting rusten een rechtsvorm aan te nemen die de
uitoefening van dergelijke medezeggenschapsrechten mogelijk maakt, onder meer door de aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de werknemers in het passende leidinggevende of toezichthoudende orgaan van de
vennootschap of vennootschappen. Bovendien moeten in een dergelijk geval, wanneer de vennootschap en haar
werknemers te goeder trouw onderhandelen, de onderhandelingen worden gevoerd volgens de in Richtlijn
2001/86/EG ingestelde procedure om een minnelijke oplossing te vinden waarin het recht van de vennootschap om
een grensoverschrijdende verrichting aan te gaan, wordt verzoend met de medezeggenschapsrechten van de
werknemers. Een op maat gemaakte en onderling overeengekomen oplossing op basis van deze onderhandelingen
of, indien er geen overeenkomst wordt gesloten, van de referentievoorschriften als bedoeld in de bijlage bij Richtlijn
2001/86/EG moeten op overeenkomstige wijze gelden. Om de overeengekomen oplossing of de toepassing van de
referentievoorschriften te vrijwaren, mag de vennootschap niet de mogelijkheid krijgen de medezeggenschapsrechten
op te heffen door binnen een termijn van vier jaar een volgende, binnenlandse of grensoverschrijdende, omzetting,
fusie of splitsing aan te gaan.

(31)

Om te voorkomen dat de medezeggenschapsrechten voor werknemers worden omzeild door middel van een
grensoverschrijdende verrichting, mag, voor de vennootschap of vennootschappen waardoor de grensover
schrijdende verrichting wordt aangegaan en die geregistreerd is of zijn in de lidstaat waar voorzien is in medezeggen
schapsrechten voor werknemers, niet de mogelijkheid bestaan om een grensoverschrijdende verrichting aan te gaan
zonder eerst onderhandelingen te voeren met de werknemers of hun vertegenwoordigers, wanneer het gemiddelde
aantal werknemers van de vennootschap vier vijfde bedraagt van de nationale drempel die nodig is voor het
opzetten van werknemersparticipatie.

(32)

De betrokkenheid van alle belanghebbenden bij grensoverschrijdende verrichtingen, met name de betrokkenheid van
werknemers, draagt bij tot een duurzame langetermijnaanpak van vennootschappen binnen de gehele interne markt.
In dit verband speelt het waarborgen en bevorderen van medezeggenschap van werknemers in het bestuur van een
vennootschap een belangrijke rol, met name bij grensoverschrijdende herstructurering of verhuizing van een
vennootschap. Daarom is het van essentieel belang en moet worden bevorderd dat de onderhandelingen over
medezeggenschapsrechten in het kader van grensoverschrijdende verrichtingen met succes worden afgerond.

(33)

Om een passende verdeling van taken tussen de lidstaten en een efficiënte en effectieve voorafgaande controle van
grensoverschrijdende verrichtingen te verzekeren, moeten de bevoegde instanties van de lidstaten van de
vennootschap of vennootschappen waardoor de grensoverschrijdende verrichting wordt aangegaan, bevoegd zijn
om een aan de omzetting, fusie of splitsing voorafgaand attest (hierna "aan de verrichting voorafgaand attest"
genoemd) af te geven. De bevoegde instanties van de lidstaten van de uit de grensoverschrijdende verrichting
voortkomende vennootschap of vennootschappen mogen de procedures voor de grensoverschrijdende verrichting
niet kunnen goedkeuren zonder een dergelijk attest.

(34)

Met het oog op de afgifte van een aan de verrichting voorafgaand attest moeten de lidstaten van de vennootschap of
vennootschappen waardoor de grensoverschrijdende verrichting wordt aangegaan, overeenkomstig het nationale recht
een of meer instanties aanwijzen die bevoegd zijn om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de verrichting.
Onder de bevoegde instantie(s) kunnen vallen: rechterlijke, notariële of andere instanties, een belastingdienst of een
autoriteit voor financiële diensten. Indien er meer dan één bevoegde instantie is, moet de vennootschap een aanvraag
voor het aan de verrichting voorafgaande attest kunnen indienen bij één door de lidstaten aangewezen bevoegde
instantie, die met de andere bevoegde instanties overleg moet plegen. Door de bevoegde instantie moet worden
beoordeeld of aan alle relevante voorwaarden is voldaan en of alle procedures en formaliteiten correct zijn vervuld in
die lidstaat, en moet binnen drie maanden na de indiening van het verzoek door de vennootschap worden beslist over
de afgifte van een aan de verrichting voorafgaand attest, tenzij er bij de bevoegde autoriteit ernstige twijfels rijzen die
erop wijzen dat de grensoverschrijdende verrichting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die
leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden, en de
beoordeling daarvan vereist dat aanvullende informatie in overweging wordt genomen of dat aanvullende onderzoek
sactiviteiten worden verricht.

(35)

In sommige omstandigheden kan het recht van vennootschappen om een grensoverschrijdende verrichting aan te
gaan, worden gebruikt voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden, zoals het omzeilen van de rechten van
werknemers, socialezekerheidsbetalingen of fiscale verplichtingen, of voor criminele doeleinden. Het is met name
van belang "lege vennootschappen" of "brievenbusmaatschappijen" te bestrijden die zijn opgericht om het Unie- of
nationale recht te ontduiken, te omzeilen of te schenden. Wanneer de bevoegde instantie in het kader van haar
toezicht op de rechtmatigheid van een grensoverschrijdende verrichting, onder meer door raadpleging van de
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relevante instanties, constateert dat de grensoverschrijdende verrichting is opgezet voor onrechtmatige of
frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of
criminele doeleinden, mag zij het aan de verrichting voorafgaande attest niet afgeven. De relevante procedures, met
inbegrip van alle beoordelingen, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met het nationale recht. In zulke
gevallen moet de bevoegde instantie de termijn voor de beoordeling met maximaal drie maanden kunnen verlengen.
(36)

Wanneer er bij de bevoegde instantie ernstige twijfels rijzen die erop wijzen dat de grensoverschrijdende verrichting
is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden, moeten bij de beoordeling alle relevante feiten en
omstandigheden in aanmerking worden genomen en moet daarbij ten minste rekening worden gehouden met, in
voorkomend geval, indicatieve factoren met betrekking tot de kenmerken van de vestiging in de lidstaat waar de
registratie van de vennootschap of vennootschappen na de grensoverschrijdende verrichting moet plaatsvinden,
met inbegrip van de opzet van de verrichting, de sector, de investering, de netto-omzet en winst of verlies, het
aantal werknemers, de samenstelling van de balans, de fiscale woonplaats, de activa en de plaats waar deze zich
bevinden, de uitrusting, de uiteindelijk begunstigden van de vennootschap, de gebruikelijke werkplek van de
werknemers en van specifieke werknemersgroepen, de plaats waar de sociale bijdragen verschuldigd zijn, het aantal
gedetacheerde werknemers in het jaar vóór de grensoverschrijdende operatie in de zin van Verordening (EG)
nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad (13) en Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de
Raad (14), het aantal werknemers dat gelijktijdig in meer dan één lidstaat werkzaam is in de zin van Verordening
(EG) nr. 883/2004 en de commerciële risico's van de vennootschap of vennootschappen vóór en na de grensover
schrijdende verrichting.
Bij de beoordeling moet ook rekening worden gehouden met de relevante feiten en omstandigheden in verband met
de medezeggenschapsrechten voor werknemers, met name wat betreft de onderhandelingen over dergelijke rechten
die zijn aangegaan doordat het aantal werknemers vier vijfde van de toepasselijke nationale drempel bereikt. Al deze
elementen mogen in de algemene beoordeling slechts als indicatieve factoren worden beschouwd en mogen dus niet
op zichzelf in aanmerking worden genomen. De bevoegde instantie kan het feit dat grensoverschrijdende verrichting
ertoe zou leiden dat de plaats van de werkelijke leiding of de economische activiteit van de vennootschap zich in de
lidstaat zou bevinden waar de registratie van de vennootschap of vennootschappen na de grensoverschrijdende
verrichting moet plaatsvinden, beschouwen als een aanwijzing dat er geen omstandigheden zijn die leiden tot
misbruik of fraude.

(37)

Ook moet de bevoegde instantie bij de vennootschap die de grensoverschrijdende verrichting aangaat, of bij andere
bevoegde instanties, met inbegrip van die van de lidstaat van bestemming, alle relevante informatie en documenten
kunnen verkrijgen met het oog op het toezicht op de rechtmatigheid van de grensoverschrijdende verrichting
binnen het in het nationale recht vastgestelde procedurele kader. De lidstaten moeten kunnen bepalen welke
gevolgen voor de afgifte van het aan de verrichting voorafgaande attest de door de deelnemers en schuldeisers van
de vennootschap ingeleide procedures overeenkomstig deze richtlijn kunnen hebben.

(38)

Bij de beoordeling die is vereist voor het verkrijgen van een aan de verrichting voorafgaand attest moet de bevoegde
instantie een beroep kunnen doen op een onafhankelijke deskundige. De lidstaten moeten regels vaststellen om
ervoor te zorgen dat de deskundige of de rechtspersoon in wiens naam de deskundige optreedt, onafhankelijk is van
de vennootschap die de aanvraag voor het aan de verrichting voorafgaande attest indient. De deskundige moet door
de bevoegde instantie worden aangewezen en mag noch momenteel noch in het verleden banden hebben (gehad)
met de betrokken vennootschap die van invloed kunnen zijn op de onafhankelijkheid van de deskundige.

(39)

Om ervoor te zorgen dat de vennootschap die de grensoverschrijdende verrichting aangaat, haar schuldeisers niet
benadeelt, moet de bevoegde instantie met name kunnen nagaan of de vennootschap haar verbintenissen tegenover
openbare schuldeisers is nagekomen en of eventuele openstaande verplichtingen voldoende zijn gewaarborgd. De
bevoegde instantie moet met name kunnen nagaan of de vennootschap nog verwikkeld is in rechtszaken over
bijvoorbeeld inbreuken op het sociaal, arbeids- of milieurecht, waarvan de uitkomst zou kunnen leiden tot verdere
verplichtingen van de vennootschap, onder meer ten aanzien van burgers en particuliere entiteiten.

(40)

De lidstaten moeten procedurele waarborgen bieden die in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van
toegang tot de rechter, waaronder het bieden van de mogelijkheid van toetsing van de besluiten van de bevoegde
instanties in het kader van de procedures inzake grensoverschrijdende verrichtingen, van de mogelijkheid om het
aan de verrichting voorafgaande attest pas later van kracht te laten worden zodat de partijen een vordering bij de
bevoegde rechter kunnen instellen, en van de mogelijkheid om in voorkomend geval voorlopige maatregelen te
verkrijgen.

(13) Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1).
(14) Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van
werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1).
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(41)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de voltooiing van bepaalde procedurele stappen, namelijk de
openbaarmaking van het voorstel, de aanvraag voor een aan de verrichting voorafgaand attest en de indiening van
alle informatie en documenten voor het toezicht op de rechtmatigheid van de grensoverschrijdende verrichting
door de lidstaat van bestemming, volledig online kan worden verricht zonder dat de aanvragers persoonlijk voor
een bevoegde instantie in de lidstaten moeten verschijnen. De regels inzake het gebruik van digitale instrumenten en
processen in het vennootschapsrecht, met inbegrip van de relevante waarborgen, moeten waar nodig van toepassing
zijn. De bevoegde instantie moet de aanvraag voor het aan de verrichting voorafgaande attest, met inbegrip van alle
ingediende informatie en documenten, online kunnen ontvangen, tenzij dit voor deze bevoegde instantie bij wijze
van uitzondering technisch onmogelijk is.

(42)

Om de kosten, de duur van de procedures en de administratieve lasten voor de vennootschappen te verminderen,
moeten de lidstaten het eenmaligheidsbeginsel toepassen in het kader van het vennootschapsrecht, namelijk dat van
vennootschappen niet mag worden geëist dat zij dezelfde informatie aan meer dan één overheidsinstantie
verstrekken. Vennootschappen zouden bijvoorbeeld dezelfde informatie niet zowel bij het nationale register als bij
het nationale publicatieblad moeten indienen.

(43)

Met het oog op een passend niveau van transparantie en een degelijk gebruik van digitale instrumenten en processen
moeten de door de bevoegde instanties in verschillende lidstaten afgegeven aan de verrichting voorafgaande attesten
gedeeld worden door middel van een onderling verbonden systeem van registers en moeten deze openbaar
beschikbaar worden gesteld. Overeenkomstig het aan Richtlijn (EU) 2017/1132 ten grondslag liggende algemene
beginsel, moet een dergelijke uitwisseling van informatie altijd kosteloos zijn.

(44)

Het aangaan van een grensoverschrijdende omzetting brengt een wijziging mee van de rechtsvorm van een
vennootschap zonder dat die vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verliest. Noch een grensoverschrijdende
omzetting, noch een grensoverschrijdende fusie of splitsing mag echter leiden tot omzeiling van de vereisten voor
oprichting in de lidstaat waar de vennootschap na de grensoverschrijdende verrichting moet worden geregistreerd.
Deze voorwaarden, waaronder de verplichting om het hoofdkantoor te hebben in de lidstaat van bestemming en de
verplichtingen met betrekking tot het diskwalificeren van bestuurders, moeten door de vennootschap volledig
worden nagekomen. Wat betreft grensoverschrijdende omzettingen mag het toepassen van deze voorwaarden door
de lidstaat van bestemming er echter niet toe leiden dat de continuïteit van de rechtspersoonlijkheid van de
omgezette vennootschap wordt aangetast.

(45)

Na ontvangst van het aan de verrichting voorafgaande attest en na een controle of is voldaan aan de wettelijke
vereisten van de lidstaat waar de vennootschap na de grensoverschrijdende verrichting moet worden geregistreerd,
met inbegrip van een mogelijke controle of de grensoverschrijdende verrichting een omzeiling van het Unie- of
nationale recht vormt, moeten de bevoegde instanties de vennootschap in het register van deze lidstaat inschrijven.
De bevoegde instantie van de voormalige lidstaat van de vennootschap of vennootschappen waardoor de grensover
schrijdende verrichting wordt aangegaan, moet deze in haar eigen register pas na deze inschrijving doorhalen. De
bevoegde instanties van de lidstaat waar de vennootschap na de grensoverschrijdende verrichting moet worden
geregistreerd, mogen niet de mogelijkheid krijgen de informatie in het aan de verrichting voorafgaande attest aan te
vechten.

(46)

Om de transparantie van grensoverschrijdende verrichtingen te vergroten, is het belangrijk dat de registers van de
betrokken lidstaten de nodige informatie uit andere registers over de bij die grensoverschrijdende verrichtingen
betrokken vennootschappen bevatten om de geschiedenis van die vennootschappen te kunnen volgen. In het
bijzonder moet het dossier over de vennootschap in het register waarin zij vóór de grensoverschrijdende verrichting
was geregistreerd, het nieuw toegekende inschrijvingsnummer dat na de grensoverschrijdende verrichting aan die
vennootschap is toegekend. Evenzo moet het dossier over de vennootschap in het register waarin zij na de
grensoverschrijdende verrichting is geregistreerd, het oorspronkelijk aan de vennootschap toegekende
inschrijvingsnummer bevatten waaronder zij vóór de grensoverschrijdende verrichting was ingeschreven.

(47)

Ten gevolge van een grensoverschrijdende omzetting moet de uit de omzetting voortkomende vennootschap (hierna
de "omgezette vennootschap" genoemd) haar rechtspersoonlijkheid, haar activa en passiva en al haar rechten en
verplichtingen, waaronder eventuele rechten en verplichtingen die voortvloeien uit contracten, handelingen of
nalatigheden behouden. In het bijzonder moet de omgezette vennootschap de rechten en verplichtingen eerbiedigen
die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsrelaties, met inbegrip van eventuele collectieve
overeenkomsten.

(48)

Ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie moeten de activa en passiva en alle rechten en verplichtingen,
waaronder eventuele rechten en verplichtingen uit contracten, handelingen of nalatigheden, worden overgedragen
aan de overnemende of aan de nieuwe vennootschap, en de deelnemers in de fuserende vennootschappen die geen
gebruik maken van hun uitstaprecht, moeten deelnemers worden in respectievelijk de overnemende of de nieuwe
vennootschap. In het bijzonder moet de overnemende vennootschap of de nieuwe vennootschap de rechten
eerbiedigen en de verplichtingen nakomen die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsrelaties, met
inbegrip van eventuele collectieve overeenkomsten.
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(49)

Ten gevolge van de grensoverschrijdende splitsing moeten de activa en passiva en alle rechten en verplichtingen,
waaronder de rechten en verplichtingen uit contracten, handelingen of nalatigheden, worden overgedragen aan de
verkrijgende vennootschappen volgens de in het voorstel voor de splitsing aangegeven toewijzing, en moeten
deelnemers in de gesplitste vennootschap die geen gebruik maken van hun uitstaprecht, deelnemer worden in de
verkrijgende vennootschappen of deelnemer blijven in de gesplitste vennootschap of deelnemer worden in beide. In
het bijzonder moeten verkrijgende vennootschappen alle rechten en verplichtingen eerbiedigen die voortvloeien uit
arbeidsovereenkomsten of arbeidsrelaties, met inbegrip van eventuele collectieve overeenkomsten.

(50)

Om de rechtszekerheid te waarborgen, mag het niet mogelijk zijn een grensoverschrijdende verrichting die
overeenkomstig de procedure van deze richtlijn van kracht is geworden, nietig te verklaren. Deze beperking mag
geen afbreuk doen aan de bevoegdheden van de lidstaten, onder meer in verband met het strafrecht, het voorkomen
en bestrijden van terrorismefinanciering, het sociaal recht, het fiscaal recht en de rechtshandhaving op grond van het
nationale recht, met name wanneer de bevoegde instanties of andere relevante instanties met name op basis van
nieuwe wezenlijke informatie vaststellen, nadat de grensoverschrijdende verrichting van kracht is geworden, dat de
grensoverschrijdende verrichting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht
zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden. In dit verband kunnen
de bevoegde instanties ook beoordelen of de toepasselijke nationale drempel voor werknemersmedezeggenschap
van de lidstaat van de vennootschap die de grensoverschrijdende verrichting aangaat, is bereikt of overschreden in
de jaren na de grensoverschrijdende verrichting.

(51)

Grensoverschrijdende verrichtingen mogen geen afbreuk doen aan de aansprakelijkheid voor fiscale verplichtingen
in verband met de activiteit van een vennootschap vóór die verrichting.

(52)

Om andere werknemersrechten dan medezeggenschapsrechten te garanderen, doet deze richtlijn niet af aan
Richtlijnen 98/59/EG, 2001/23/EG, 2002/14/EG en 2009/38/EG. Het nationale recht moet ook van toepassing zijn
op aangelegenheden die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, zoals belastingen of sociale zekerheid.

(53)

Deze richtlijn doet niet af aan de nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de
belastingen van lidstaten of hun territoriale of bestuurlijke onderdelen, waaronder de handhaving van
belastingregels in grensoverschrijdende verrichtingen.

(54)

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de Richtlijnen 2009/133/EG (15), (EU) 2015/2376 (16), (EU) 2016/881 (17), (EU)
2016/1164 (18) en (EU) 2018/822 (19) van de Raad.

(55)

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de
Raad (20) ter bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering, met name de verplichtingen met
betrekking tot de passende cliëntenonderzoeksmaatregelen op basis van risicogevoeligheid en die met betrekking
tot de identificatie en registratie van de uiteindelijk begunstigde van elke nieuw opgerichte entiteit in de lidstaat waar
de oprichting plaatsvindt.

(56)

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het Unierecht met betrekking tot de transparantie en de rechten van
aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, of krachtens dat Unierecht vastgelegde of ingestelde
nationale voorschriften.

(57)

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het Unierecht inzake kredietbemiddelaars en andere financiële ondernemingen
en krachtens dat Unierecht vastgestelde of ingevoerde nationale voorschriften.

(15) Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen,
gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de
verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (PB L 310 van 25.11.2009, blz. 34).
(16) Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte
automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PB L 332 van 18.12.2015, blz. 1).
(17) Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PB L 146 van 3.6.2016, blz. 8).
(18) Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken
welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PB L 193 van 19.7.2016, blz. 1).
(19) Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PB L 139
van 5.6.2018, blz. 1).
(20) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn
2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).
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(58)

Daar de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het vereenvoudigen en het reguleren van grensoverschrijdende
omzettingen, fusies en splitsingen, niet voldoende door de lidstaten maar vanwege de omvang en de gevolgen beter
door de Unie kunnen worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 VEU neergelegde subsidiariteits
beginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in dat artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze
richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(59)

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie.

(60)

Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie over
toelichtende stukken (21) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om in gerechtvaardigde gevallen de kennisgeving
van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het verband tussen de
onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsinstrumenten wordt
toegelicht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wetgever de toezending van dergelijke stukken gerechtvaardigd.

(61)

De Commissie moet een evaluatie van deze richtlijn verrichten, met inbegrip van een evaluatie van de
tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake de informatie, de raadpleging en de medezeggenschap van werknemers
in het kader van grensoverschrijdende verrichtingen. De evaluatie moet met name beogen de grensoverschrijdende
verrichtingen te beoordelen waarbij onderhandelingen over werknemersmedezeggenschap zijn aangegaan doordat
het aantal werknemers vier vijfde van de toepasselijke drempel bereikt, en na te gaan of in die vennootschappen na
de grensoverschrijdende verrichting de toepasselijke drempel voor werknemersmedezeggenschap van de lidstaat
van de vennootschap die de grensoverschrijdende verrichting is aangegaan, is bereikt of overschreden.
Overeenkomstig punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven (22) (het
"Interinstitutioneel Akkoord") moet deze evaluatie gebaseerd zijn op vijf criteria, namelijk doeltreffendheid,
efficiëntie, coherentie, relevantie en meerwaarde, en moet zij de basis vormen voor effectbeoordelingen van
mogelijke verdere maatregelen.

(62)

Er moet informatie worden verzameld om de werking van de bepalingen van deze Richtlijn te evalueren in het licht
van de erdoor nagestreefde doelstellingen, en om te dienen als basis voor de evaluatie van Richtlijn (EU) 2017/1132
in overeenstemming met punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord.

(63)

Richtlijn (EU) 2017/1132 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van Richtlijn (EU) 2017/1132
Richtlijn (EU) 2017/1132 wordt als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 1 wordt het zesde streepje vervangen door:
"- grensoverschrijdende omzettingen, grensoverschrijdende fusies en grensoverschrijdende splitsingen van
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,";

2)

in artikel 18, lid 3, wordt het volgende punt ingevoegd:
"a bis) de in de artikelen 86 octies, 86 quindecies, 86 sexdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies en 160
sexdecies bedoelde documenten en informatie;";

3)

artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
a) punt e) wordt vervangen door:
"e) de gedetailleerde lijst van gegevens die worden verzonden voor de gegevensuitwisseling tussen de registers en
met het oog op openbaarmaking, als bedoeld in de artikelen 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis en 34;";
b) het volgende punt wordt ingevoegd:
"e bis) de gedetailleerde lijst van gegevens die worden verzonden voor de gegevensuitwisseling tussen de registers
en met het oog op openbaarmaking, als bedoeld in de artikelen 20, 34, 86 octies, 86 quindecies, 86
sexdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies en 160 sexdecies;";

(21) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.
(22) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
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c) aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:
"De Commissie stelt de onder a) bedoelde uitvoeringshandelingen uiterlijk op 2 juli 2020 vast.";
4)

de titel van titel II wordt vervangen door:
"OMZETTINGEN, FUSIES EN SPLITSINGEN VAN KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN";

5)

in titel II wordt het volgende hoofdstuk ingevoegd voor hoofdstuk I:
"HOOFDSTUK -I

Grensoverschrijdende omzettingen
Artikel 86 bis
Toepassingsgebied
1.
Dit hoofdstuk is van toepassing op omzettingen van kapitaalvennootschappen die zijn opgericht in
overeenstemming met het recht van een lidstaat en die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging
binnen de Unie hebben, in kapitaalvennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat vallen.
2.
Dit hoofdstuk geldt niet voor grensoverschrijdende omzettingen waarbij een vennootschap is betrokken
waarvan het doel de collectieve belegging van uit het publiek aangetrokken kapitaal is, met toepassing van het
beginsel van risicospreiding en waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de houders ten laste van de activa
van die vennootschap rechtstreeks of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Met dergelijke inkopen of
terugbetalingen wordt gelijkgesteld ieder handelen van een dergelijke vennootschap om te voorkomen dat de waarde
van haar deelnemingsrechten ter beurze aanzienlijk afwijkt van de intrinsieke waarde.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat dit hoofdstuk niet van toepassing is op vennootschappen in een van de volgende
omstandigheden:
a) de vennootschap is in vereffening en is begonnen met het verdelen van activa onder haar deelnemers;
b) de vennootschap is onderworpen aan afwikkelingsinstrumenten, ‐bevoegdheden en -mechanismen waarin titel IV
van Richtlijn 2014/59/EU voorziet.
4.

De lidstaten kunnen besluiten dit hoofdstuk niet toe te passen op vennootschappen:

a) in een insolventieprocedure of ten aanzien waarvan een preventieve herstructureringsprocedure loopt;
b) waartegen een andere dan de in lid 3, onder a), bedoelde vereffeningsprocedure is ingeleid; of
c) waarop crisispreventiemaatregelen in de zin van artikel 2, lid 1, punt 101, van Richtlijn 2014/59/EU van
toepassing zijn.
Artikel 86 ter
Definities
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1. "vennootschap ": een kapitaalvennootschap met een in bijlage II bedoelde vorm die een grensoverschrijdende
omzetting aangaat;
2. "grensoverschrijdende omzetting": een verrichting waarbij een vennootschap, zonder te worden ontbonden of
zonder in vereffening te gaan, de rechtsvorm waaronder zij in een lidstaat van vertrek is geregistreerd, omzet in
een in bijlage II vermelde rechtsvorm van de lidstaat van bestemming en met behoud van haar rechtspersoon
lijkheid ten minste haar statutaire zetel overbrengt naar de lidstaat van bestemming;
3. "lidstaat van vertrek": een lidstaat waarin een vennootschap is geregistreerd voordat een grensoverschrijdende
omzetting plaatsvindt;
4. "lidstaat van bestemming": een lidstaat waarin een omgezette vennootschap wordt geregistreerd ten gevolge van
een grensoverschrijdende omzetting;
5. "omgezette vennootschap": een vennootschap die in een lidstaat van bestemming wordt opgericht ten gevolge van
een grensoverschrijdende omzetting.
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Artikel 86 quater
Procedures en formaliteiten
Overeenkomstig het Unierecht regelt het recht van de lidstaat van vertrek het gedeelte van de procedures en
formaliteiten met betrekking tot de grensoverschrijdende omzetting met het oog op het verkrijgen van het aan de
omzetting voorafgaande attest en regelt het recht van de lidstaat van bestemming het gedeelte van de procedures en
formaliteiten na de ontvangst van het aan de omzetting voorafgaande attest.
Artikel 86 quinquies
Voorstel voor grensoverschrijdende omzettingen
1.
Het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de vennootschap stelt het voorstel voor een grensoverschrijdende
omzetting op. Het voorstel voor een grensoverschrijdende omzetting vermeldt ten minste:
a) de rechtsvorm en de naam van de vennootschap in de lidstaat van vertrek en de plaats van haar statutaire zetel in
die lidstaat;
b) de rechtsvorm en de naam die in de lidstaat van bestemming voor de omgezette vennootschap worden voorgesteld
en de voorgestelde plaats van haar statutaire zetel in die lidstaat;
c) de oprichtingsakte van de vennootschap in de lidstaat van bestemming, in voorkomend geval, en de statuten indien
zij in een afzonderlijke akte zijn opgenomen;
d) het voorgestelde indicatieve tijdschema voor de grensoverschrijdende omzetting;
e) de rechten die door de omgezette vennootschap worden verleend aan de deelnemers in de vennootschap met
bijzondere rechten en aan de houders van andere effecten dan aandelen die het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen, of de ten aanzien van hen voorgestelde maatregelen;
f) aan de schuldeisers geboden waarborgen, zoals garanties of pandrechten;
g) de bijzondere voordelen die worden toegekend aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende en
controlerende organen van de vennootschap;
h) of de vennootschap in de lidstaat van vertrek gedurende de voorafgaande vijf jaar eventuele stimulansen of
subsidies heeft ontvangen;
i) een nadere omschrijving van de aangeboden geldelijke vergoeding voor deelnemers in de vennootschap
overeenkomstig artikel 86 decies;
j) de waarschijnlijke gevolgen van de grensoverschrijdende omzetting voor de werkgelegenheid;
k) in voorkomend geval, informatie over de procedures waarbij overeenkomstig artikel 86 terdecies regelingen
worden vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop de werknemers bij de vaststelling van hun medezeggen
schapsrechten in de omgezette vennootschap worden betrokken.
Artikel 86 sexies
Verslag van het bestuurs- of leidinggevende orgaan voor de deelnemers en de werknemers
1.
Het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de vennootschap stelt voor de deelnemers in de vennootschap en de
werknemers een verslag op waarin de wettelijke en economische aspecten van de grensoverschrijdende omzetting
worden toegelicht en verantwoord en waarin de gevolgen van de grensoverschrijdende omzetting voor de
werknemers worden toegelicht.
In het verslag wordt met name toelichting gegeven over de gevolgen van de grensoverschrijdende omzetting voor de
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
2.

Het verslag omvat tevens een deel voor de deelnemers in de vennootschap en een deel voor de werknemers.

De vennootschap kan besluiten of één verslag met deze twee bedoelde delen wordt opgesteld dan wel een afzonderlijk
verslag voor respectievelijk de deelnemers in de vennootschap en de werknemers met het relevante deel.
3.

In het deel van het verslag voor de deelnemers in de vennootschap wordt met name toelichting gegeven over:

a) de geldelijke vergoeding en de voor de vaststelling van de geldelijke vergoeding gebruikte methode;
b) de gevolgen van de grensoverschrijdende omzetting voor de deelnemers in de vennootschap;
c) de rechten en de rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor deelnemers in de vennootschap in overeenstemming
met artikel 86 decies.
4.
Het deel van het verslag voor de deelnemers niet vereist wanneer alle deelnemers in de vennootschap ermee
hebben ingestemd van dat vereiste af te zien.
De lidstaten kunnen eenpersoonsvennootschappen uitsluiten van de bepalingen van de bepalingen van dit artikel.
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In het deel van het verslag voor de werknemers wordt met name toelichting gegeven over:

a) de gevolgen van de grensoverschrijdende omzetting voor de arbeidsrelaties en, in voorkomend geval, alle
maatregelen om die relaties te vrijwaren;
b) materiële wijzigingen van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden of van de vestigingsplaatsen van de vennootschap;
c) de vraag hoe de in de punten a) en b) bedoelde factoren van invloed zijn op dochterondernemingen van de
vennootschap.
6.
Het verslag of de verslagen worden samen met het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting, indien
beschikbaar, uiterlijk zes weken vóór de datum van de in artikel 86 nonies bedoelde algemene vergadering ten minste
in elektronische vorm ter beschikking gesteld van de deelnemers in de vennootschap en de vertegenwoordigers van de
werknemers of, indien er geen zulke vertegenwoordigers zijn, van de werknemers zelf.
7.
Wanneer het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de vennootschap tijdig een advies over de in de leden 1 en 5
bedoelde informatie ontvangt van de vertegenwoordigers van de werknemers of, indien er geen zulke
vertegenwoordigers zijn, van de werknemers zelf, zoals bepaald in het nationale recht, worden de deelnemers in de
vennootschap daarvan op de hoogte gebracht en wordt dit advies aan het verslag gehecht.
8.
In afwijking van lid 2, hoeft het deel voor de werknemers niet te worden opgesteld wanneer alle werknemers van
de vennootschap en in voorkomend geval haar dochterondernemingen tot het bestuurs- of leidinggevende orgaan
behoren.
9.
Wanneer van het in lid 3 bedoelde deel van het verslag voor de deelnemers in de vennootschap wordt afgezien
overeenkomstig lid 4 en het in lid 5 bedoelde deel voor de werknemers niet vereist is op grond van lid 8, is het verslag
niet vereist.
10.
De leden 1 tot en met 9 van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepasselijke informatie- en
raadplegingsrechten en -procedures die op nationaal niveau zijn ingesteld na de omzetting van de Richtlijnen
2002/14/EG en 2009/38/EG.

Artikel 86 septies
Verslag van onafhankelijke deskundige
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat een onafhankelijke deskundige het voorstel voor grensoverschrijdende omzetting
onderzoekt en voor de deelnemers in de vennootschap een verslag opstelt. Dit verslag wordt uiterlijk een maand voor
de datum van de in artikel 86 nonies bedoelde algemene vergadering te hunner beschikking gesteld. Naargelang het
recht van de lidstaat kan de deskundige een natuurlijk of rechtspersoon zijn.
2.
Het in lid 1 bedoelde verslag bevat in ieder geval het advies van de deskundige over de vraag of de geldelijke
vergoeding adequaat is. Bij de beoordeling van de geldelijke vergoeding houdt de deskundige rekening met de
eventuele marktprijs van die aandelen in de vennootschap vóór de aankondiging van het omzettingsvoorstel, of met
de waarde van de vennootschap exclusief de gevolgen van de voorgestelde omzetting, zoals bepaald volgens algemeen
aanvaarde waarderingsmethoden. In het verslag wordt ten minste:
a) aangegeven volgens welke methode of methodes de voorgestelde geldelijke vergoeding is vastgesteld;
b) aangegeven of deze gebruikt methode of methodes passend zijn voor de beoordeling van de geldelijke vergoeding
en tot welke waarde die methodes leiden, en wordt een advies gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de
vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan die methodes is gehecht; en
c) beschreven welke bijzondere moeilijkheden zich eventueel bij de waardering hebben voorgedaan.
De deskundige mag van de vennootschap alle informatie verkrijgen die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn
taak.
3.
Noch een onderzoek van het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting door een onafhankelijke
deskundige, noch een onafhankelijk deskundigenverslag is vereist, indien alle deelnemers in de vennootschap aldus
zijn overeengekomen.
De lidstaten kunnen eenpersoonsvennootschappen uitsluiten van de toepassing van dit artikel.
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Artikel 86 octies
Openbaarmaking
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende documenten door de vennootschap openbaar worden gemaakt en
uiterlijk één maand voor de datum van de in artikel 86 nonies bedoelde algemene vergadering publiek beschikbaar
worden gesteld in het register van de lidstaat van vertrek:
a) het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting; en
b) een kennisgeving aan de deelnemers, de schuldeisers en de vertegenwoordigers van de werknemers van de
vennootschap of, indien er geen zulke vertegenwoordigers zijn, aan de werknemers zelf, dat zij uiterlijk vijf
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij de vennootschap opmerkingen kunnen indienen
betreffende het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting.
De lidstaten kunnen eisen dat het verslag van de onafhankelijke deskundige openbaar wordt gemaakt en publiek
beschikbaar wordt gesteld in het register.
De lidstaten zorgen ervoor dat de vennootschap in staat is vertrouwelijke informatie uit te zonderen van
openbaarmaking van het verslag van de onafhankelijke deskundige.
De overeenkomstig dit lid openbaar gemaakte documenten zijn ook toegankelijk door middel van het systeem van
gekoppelde registers.
2.
De lidstaten kunnen een vennootschap vrijstellen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde openbaarmakingsver
plichting wanneer deze vennootschap de in lid 1 van dit artikel bedoelde documenten gratis op haar website
beschikbaar stelt gedurende een ononderbroken periode die aanvangt ten minste één maand vóór de datum die is
vastgesteld voor de in artikel 86 nonies bedoelde algemene vergadering en die niet eerder eindigt dan bij de sluiting
van die vergadering.
De lidstaten mogen evenwel geen verplichtingen verbinden aan of beperkingen stellen aan die vrijstelling, behalve die
welke noodzakelijk zijn om de veiligheid van de website en de authenticiteit van de documenten te waarborgen, en
die evenredig zijn met de te verwezenlijken doelstellingen.
3.
Wanneer de vennootschap overeenkomstig lid 2 van dit artikel het voorstel voor de grensoverschrijdende
omzetting beschikbaar stelt, dient zij ten minste één maand voor de datum van de in artikel 86 nonies bedoelde
algemene vergadering bij het register van de lidstaat van vertrek de volgende informatie in:
a) de rechtsvorm en de naam van de vennootschap en de plaats van haar statutaire zetel in de lidstaat van vertrek, en
de rechtsvorm en de naam die worden voorgesteld voor de omgezette vennootschap in de lidstaat van bestemming
en de voorgestelde plaats van haar statutaire zetel in die lidstaat;
b) het register waarbij voor de vennootschap de in artikel 14 bedoelde akten zijn neergelegd en het
inschrijvingsnummer in dat register;
c) een vermelding van de regelingen die voor de uitoefening van de rechten van schuldeisers, werknemers en
deelnemers in de vennootschap zijn getroffen; en
d) details van de website waar het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting, de in lid 1 bedoelde kennisgeving,
het deskundigenverslag en volledige informatie over de in dit lid, onder c), bedoelde regelingen online en kosteloos
verkrijgbaar zijn.
Het register van de lidstaat van vertrek stelt de onder de punten a) tot en met d) van de eerste alinea bedoelde
informatie aan het publiek beschikbaar.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat aan de in de leden 1 en 3 bedoelde vereisten volledig online kan worden zonder
dat de aanvragers persoonlijk moeten verschijnen voor een bevoegde instantie in de lidstaat van vertrek,
overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk III van titel I.
5.
Naast de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde openbaarmaking kunnen de lidstaten eisen dat het voorstel
voor de grensoverschrijdende omzetting of de in lid 3 van dit artikel bedoelde informatie in hun nationale
publicatieblad of via een centraal elektronisch platform overeenkomstig artikel 16, lid 3, wordt bekendgemaakt. In dat
geval zorgen de lidstaten ervoor dat het register de relevante informatie doorzendt aan het nationale publicatieblad of
aan een centraal elektronisch platform.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde documentatie of de in lid 3 bedoelde informatie kosteloos
toegankelijk is voor het publiek via het systeem van gekoppelde registers.
De lidstaten zorgen er bovendien voor dat de vergoedingen die de registers aan de vennootschap in rekening brengen
voor de in de leden 1 en 3 bedoelde openbaarmaking en, in voorkomend geval, voor de in lid 5 bedoelde
bekendmaking, niet hoger zijn dan de terugvordering van de kosten van het verstrekken van zulke diensten.
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Artikel 86 nonies
Goedkeuring door de algemene vergadering
1.
Na kennis te hebben genomen van de verslagen die zijn bedoeld in de artikelen 86 sexies en 86 septies,
naargelang het geval, alsmede van de overeenkomstig artikel 86 sexies ingediende adviezen van de werknemers en de
overeenkomstig artikel 86 octies ingediende opmerkingen, beslist de algemene vergadering van de vennootschap
door middel van een besluit over de goedkeuring van het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting en over de
al dan niet aanpassing van de oprichtingsakte en de statuten, indien zij in een afzonderlijke akte zijn opgenomen.
2.
De algemene vergadering van de vennootschap kan zich het recht voorbehouden de uitvoering van de
grensoverschrijdende omzetting afhankelijk te stellen van haar uitdrukkelijke bekrachtiging van de in artikel 86
terdecies bedoelde regelingen.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat voor de goedkeuring van het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting en
van elke wijziging van dat voorstel een meerderheid vereist is van niet minder dan twee derde maar niet meer dan 90 %
van de stemmen die verbonden zijn aan de aandelen of aan het op de algemene vergadering vertegenwoordigde
geplaatste kapitaal. De stemmingsdrempel is hoe dan ook niet hoger dan die waarin het nationale recht voorziet voor
de goedkeuring van grensoverschrijdende fusies.
4.
Wanneer een clausule in het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting of een wijziging van de
oprichtingsakte van de vennootschap die de omzetting aangaat tot een toename van de economische verplichtingen
van een deelnemer in de vennootschap ten aanzien van de vennootschap of derden leidt, kunnen de lidstaten in
dergelijke specifieke omstandigheden vereisen dat een dergelijke clausule of de wijziging van de oprichtingsakte wordt
goedgekeurd door de betrokken deelnemer, mits die deelnemer de in artikel 86 decies neergelegde rechten niet kan
uitoefenen.
5.
De lidstaten zorgen ervoor dat de goedkeuring van de grensoverschrijdende omzetting door de algemene
vergadering niet uitsluitend op de volgende gronden kan worden aangevochten:
a) de in artikel 86 quinquies, onder i), bedoelde geldelijke vergoeding is niet adequaat vastgesteld; of
b) de informatie die is verstrekt met betrekking tot de onder a) bedoelde geldelijke vergoeding voldoet niet aan de
wettelijke vereisten.
Artikel 86 decies
Bescherming van de deelnemers in de vennootschap
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste de deelnemers in de vennootschap die tegen het voorstel voor de
grensoverschrijdende omzetting hebben gestemd, het recht hebben hun aandelen onder de in de leden 2 tot en met 5
bedoelde voorwaarden te vervreemden voor een adequate geldelijke vergoeding.
De lidstaten kunnen het in de eerste alinea bedoelde recht ook aan andere deelnemers in de vennootschap toekennen.
De lidstaten kunnen eisen dat het uitdrukkelijke verzet tegen het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting, het
voornemen van de deelnemers in de vennootschap om gebruik te maken van hun recht op vervreemding van hun
aandelen, of beide, uiterlijk op de in artikel 86 nonies bedoelde algemene vergadering naar behoren wordt
gedocumenteerd. De lidstaten kunnen toestaan dat registratie van verzet tegen het voorstel voor de grensover
schrijdende omzetting als passende documentatie van een tegenstem wordt beschouwd.
2.
De lidstaten stellen de termijn vast waarbinnen de in lid 1 bedoelde deelnemers in de vennootschap aan deze
vennootschap kennis moeten geven van hun besluit om gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun
aandelen. Die termijn verstrijkt in geen geval later dan één maand na de in artikel 86 nonies bedoelde algemene
vergadering. De lidstaten zorgen ervoor dat de vennootschap een elektronisch adres opgeeft waarop zij die
kennisgeving elektronisch kan ontvangen.
3.
De lidstaten stellen voorts een termijn vast voor de betaling van de in het voorstel voor de grensoverschrijdende
omzetting gespecificeerde geldelijke vergoeding. Die termijn mag niet later eindigen dan twee maanden nadat de
grensoverschrijdende omzetting overeenkomstig artikel 86 octodecies van kracht wordt.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat deelnemers in de vennootschap die aan deze vennootschap kennis hebben
gegeven van hun besluit om gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun aandelen, maar die van oordeel
zijn dat de geldelijke vergoeding die door de vennootschap wordt aangeboden niet adequaat is vastgesteld, het recht
hebben bij krachtens het nationale recht gemachtigde bevoegde instanties om een aanvullende geldelijke vergoeding
te verzoeken. De lidstaten stellen een termijn vast voor de vordering inzake een aanvullende geldelijke vergoeding.
De lidstaten kunnen bepalen dat het definitieve besluit tot toekenning van een aanvullende geldelijke vergoeding geldig
is voor alle deelnemers in de vennootschap die overeenkomstig lid 2 kennis hebben gegeven van hun besluit om
gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun aandelen.
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5.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde rechten worden beheerst door het recht
van de lidstaat van vertrek en dat de exclusieve bevoegdheid voor de beslechting van geschillen die verband houden
met deze rechten bij de gerechten van de lidstaat van vertrek ligt.

Artikel 86 undecies
Bescherming van de schuldeisers
1.
De lidstaten bieden een passende bescherming van de belangen van de schuldeisers wier vorderingen vóór de
openbaarmaking van het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting zijn ontstaan en ten tijde van die
openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn.
De lidstaten zorgen ervoor dat de schuldeisers die geen genoegen nemen met de in artikel 86 quinquies, onder f),
bedoelde waarborgen die in het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting worden geboden, de geschikte
administratieve of gerechtelijke instanties kunnen verzoeken om passende waarborgen binnen drie maanden na de in
artikel 86 octies bedoelde openbaarmaking van het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting, mits zulke
schuldeisers op geloofwaardige wijze kunnen aantonen dat de voldoening van hun vorderingen als gevolg van de
grensoverschrijdende omzetting in het gedrang is, en dat van de vennootschap geen passende waarborgen zijn
verkregen.
De lidstaten zorgen ervoor dat de waarborgen afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de grensover
schrijdende omzetting overeenkomstig artikel 86 octodecies van kracht wordt.
2.
De lidstaten kunnen eisen dat het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de vennootschap een verklaring
verstrekt waarin nauwkeurig de actuele financiële toestand ervan wordt weergegeven op de datum van de verklaring,
die ten vroegste één maand voor de openbaarmaking van die verklaring valt. In de verklaring wordt aangegeven dat
het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de vennootschap op basis van de informatie waarover het bestuurs- of
leidinggevende orgaan beschikt op de datum van die verklaring en na redelijke verzoeken om inlichtingen, niet op de
hoogte is van enige redenen waarom de vennootschap wanneer de omzetting van kracht wordt, niet in staat zou zijn
te voldoen aan haar verplichtingen wanneer deze opeisbaar worden. De verklaring wordt samen met het voorstel
voor de grensoverschrijdende omzetting openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 86 octies.
3.
De leden 1 en 2 doen niet af aan de toepassing van het recht van de lidstaat van vertrek met betrekking tot het
voldoen of het verzekeren van geldelijke of niet-geldelijke verbintenissen ten aanzien van overheidsinstanties.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat schuldeisers wier vorderingen zijn ontstaan vóór de openbaarmaking van het
voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting, ook in de lidstaat van vertrek een procedure tegen de vennootschap
kunnen inleiden binnen twee jaar na de datum waarop de omzetting van kracht is geworden, onverminderd de
bevoegdheidsregels die voortvloeien uit het Unie- of het nationale recht of uit een contractuele regeling. De keuze om
een dergelijke procedure in te leiden, vormt een aanvulling op de andere krachtens het Unierecht toepasselijke regels
inzake de bevoegdheidskeuze.

Artikel 86 duodecies
Informatie en raadpleging van werknemers
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de informatie- en raadplegingsrechten van werknemers in verband met de
grensoverschrijdende omzetting worden geëerbiedigd en worden uitgeoefend overeenkomstig het rechtskader waarin
Richtlijn 2002/14/EG voorziet en, indien van toepassing voor ondernemingen of concerns met een communautaire
dimensie, overeenkomstig Richtlijn 2009/38/EG. De lidstaten kunnen besluiten de informatie- en raadplegingsrechten
van werknemers ook op werknemers van andere vennootschappen dan de in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2002/14/EG
bedoelde vennootschappen toe te passen.
2.
Onverminderd artikel 86 sexies, lid 7, en artikel 86 octies, lid 1, onder b), zorgen de lidstaten ervoor dat de
informatie- en raadplegingsrechten van werknemers worden geëerbiedigd, ten minste voordat een besluit wordt
genomen over het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting of, als dat eerder gebeurt, over het in artikel 86
sexies bedoelde verslag, zodat de werknemers vóór de in artikel 86 nonies bedoelde algemene vergadering een
gemotiveerd antwoord ontvangen.
3.
Onverminderd van kracht zijnde bepalingen en praktijken die gunstiger zijn voor werknemers, stellen de
lidstaten de praktische regelingen vast voor de uitoefening van het recht op informatie en raadpleging overeenkomstig
artikel 4 van Richtlijn 2002/14/EG.
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Artikel 86 terdecies
Werknemersmedezeggenschap
1.
Onverminderd lid 2 is de omgezette vennootschap onderworpen aan de geldende voorschriften betreffende
werknemersmedezeggenschap in de lidstaat van bestemming.
2.
De voorschriften betreffende werknemersmedezeggenschap die in voorkomend geval van toepassing zijn in de
lidstaat van bestemming, zijn evenwel niet van toepassing indien de vennootschap, in de zes maanden voorafgaand
aan de openbaarmaking van het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting een gemiddeld aantal werknemers
heeft van vier vijfde van de toepasselijke drempel, zoals bepaald in het recht van de lidstaat van vertrek, wat
aanleiding geeft tot werknemersmedezeggenschap in de zin van artikel 2, onder k), van Richtlijn 2001/86/EG, of
indien het recht van de lidstaat van bestemming niet:
a) voorziet in ten minste hetzelfde niveau van werknemersmedezeggenschap dat van toepassing was in de
vennootschap vóór de grensoverschrijdende omzetting, gemeten naar het aantal werknemersvertegenwoordigers
onder de leden van het bestuurs- of het toezichthoudende orgaan, in de commissies van die organen of in het
leidinggevende orgaan dat belast is met de winstbepalende entiteiten van de vennootschap, die in aanmerking
komen voor werknemersvertegenwoordiging; of
b) voorschrijft dat werknemers van in andere lidstaten gelegen vestigingen van de omgezette vennootschap hetzelfde
recht tot uitoefening van medezeggenschapsrechten hebben als de werknemers in de lidstaat van bestemming.
3.
In de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen wordt de medezeggenschap van werknemers in de omgezette
vennootschap en de wijze waarop zij bij de vaststelling van deze rechten worden betrokken, door de lidstaten op
overeenkomstige wijze en onverminderd de leden 4 tot en met 7 van dit artikel geregeld volgens de beginselen en
procedures vervat in artikel 12, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 en de volgende bepalingen van
Richtlijn 2001/86/EG:
a) artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, onder a), i) en onder b), artikel 3, lid 3, de eerste twee zinnen van artikel 3, lid 4, en
artikel 3, leden 5 en 7;
b) artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, onder a), g) en h), en artikel 4, leden 3 en 4;
c) artikel 5;
d) artikel 6;
e) artikel 7, lid 1, met uitzondering van het tweede streepje van punt b);
f) de artikelen 8, 10, 11 en 12; en
g) deel 3, onder a), van de bijlage.
4.

Bij het regelen van de in lid 3 bedoelde beginselen en procedures:

a) geven de lidstaten de bijzondere onderhandelingsgroep het recht om, bij een meerderheid van twee derde van haar
leden, die ten minste twee derde van de werknemers vertegenwoordigen, te besluiten van onderhandelingen af te
zien of reeds geopende onderhandelingen te beëindigen en zich te verlaten op de regels inzake medezeggenschap
die van kracht zijn in de lidstaat van bestemming;
b) kunnen de lidstaten, wanneer na eerdere onderhandelingen de referentievoorschriften inzake medezeggenschap
van toepassing zijn en ongeacht deze referentievoorschriften, besluiten het aantal werknemersvertegenwoordigers
in het bestuursorgaan van de omgezette vennootschap te beperken. Wanneer echter in de vennootschap ten
minste een derde van de leden van het bestuurs- of toezichthoudende orgaan werknemersvertegenwoordigers
waren, kan het aantal werknemersvertegenwoordigers nooit zodanig worden beperkt dat in het bestuursorgaan
minder dan een derde van de leden werknemersvertegenwoordigers zijn;
c) zorgen de lidstaten ervoor dat de regels inzake werknemersmedezeggenschap die vóór de grensoverschrijdende
omzetting van toepassing waren, van toepassing blijven tot de datum waarop eventuele nadien overeengekomen
regels van kracht worden, of indien er geen regels zijn overeengekomen, tot de datum waarop de referentievoor
schriften van kracht worden in overeenstemming met deel 3, onder a), van de bijlage bij Richtlijn 2001/86/EG.
5.
De uitbreiding van de medezeggenschapsrechten tot werknemers van de omgezette vennootschap die in andere
lidstaten werkzaam zijn, bedoeld in lid 2, onder b), houdt voor de lidstaten die deze keuze maken, geen verplichting
in deze werknemers mee te tellen bij de berekening van het drempelaantal werknemers dat volgens het nationale recht
aanleiding geeft tot medezeggenschapsrechten.
6.
Wanneer de omgezette vennootschap volgens de in lid 2 bedoelde voorschriften onder een stelsel van
werknemersmedezeggenschap moet vallen, is zij verplicht een rechtsvorm aan te nemen die de uitoefening van
medezeggenschapsrechten mogelijk maakt.
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7.
Wanneer de omgezette vennootschap werkt met een stelsel van werknemersmedezeggenschap, is zij verplicht
maatregelen te nemen om de medezeggenschapsrechten van de werknemers te beschermen in geval van eventuele
daaropvolgende, grensoverschrijdende of binnenlandse, fusies, splitsingen of omzettingen voor een termijn van vier
jaar nadat de grensoverschrijdende omzetting van kracht is geworden, door de in de leden 1 tot en met 6 vastgestelde
voorschriften op overeenkomstige wijze toe te passen.
8.
De vennootschap stelt haar werknemers of hun vertegenwoordigers onverwijld in kennis van de resultaten van
de onderhandelingen over de werknemersmedezeggenschap.
Artikel 86 quaterdecies
Aan de omzetting voorafgaand attest
1.
De lidstaten wijzen de rechterlijke, notariële of andere bevoegde instantie of instanties voor het toezicht op de
rechtmatigheid van grensoverschrijdende omzettingen aan voor de onderdelen van de procedure die door het recht
van de lidstaat van vertrek worden geregeld, en voor de afgifte van een aan de omzetting voorafgaand attest waaruit
blijkt dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en alle procedures en formaliteiten correct zijn vervuld in de
lidstaat van vertrek (hierna "de bevoegde instantie" genoemd).
Die vervulling van procedures en formaliteiten kan betrekking hebben op het voldoen of het verzekeren van geldelijke
of niet-geldelijke verplichtingen ten aanzien van overheidsinstanties of op de naleving van specifieke sectorale
vereisten, met inbegrip van het verzekeren van uit lopende procedures voortvloeiende verplichtingen.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvraag van het aan de omzetting voorafgaande attest door de vennootschap
vergezeld gaat van:
a) het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting;
b) het verslag en in voorkomend geval het aangehechte advies als bedoeld in artikel 86 sexies, alsmede het in artikel
86 septies bedoelde verslag, indien beschikbaar;
c) alle overeenkomstig artikel 86 octies, lid 1, ingediende opmerkingen;
d) informatie over de in artikel 86 nonies bedoelde goedkeuring door de algemene vergadering.
3.
De lidstaten kunnen eisen dat de aanvraag door de vennootschap van het aan de omzetting voorafgaande attest
vergezeld gaat van aanvullende informatie, met name over bijvoorbeeld:
a) het aantal werknemers ten tijde van het opstellen van het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting;
b) het bestaan van dochterondernemingen en hun respectieve geografische ligging;
c) de nakoming van verbintenissen van de vennootschap ten aanzien van overheidsinstanties.
Voor de toepassing van dit lid kunnen de bevoegde instanties zulke informatie, als zij niet door de vennootschap wordt
verstrekt, opvragen bij andere bevoegde instanties.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 2 en 3 bedoelde aanvraag, waaronder de indiening van informatie
en documenten, volledig online kan worden verricht zonder dat de aanvragers persoonlijk moeten verschijnen voor de
bevoegde instantie, overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk III van titel I.
5.
Om te voldoen aan de in artikel 86 terdecies vastgestelde regels inzake werknemersmedezeggenschap gaat de
bevoegde instantie van de lidstaat van vertrek na of het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting informatie
bevat over de procedures volgens welke de relevante regelingen worden vastgesteld en over de mogelijke opties voor
deze regelingen.
6.

In het kader van het in lid 1 bedoelde toezicht onderzoekt de bevoegde instantie:

a) alle overeenkomstig de leden 2 en 3 bij de bevoegde instantie ingediende documenten en informatie;
b) een vermelding door de vennootschap dat de in artikel 86 terdecies, leden 3 en 4, bedoelde procedure van start is
gegaan, indien van toepassing.
7.
De lidstaten zorgen ervoor dat het in lid 1 bedoelde toezicht plaatsvindt binnen drie maanden na de datum van
ontvangst van de documenten en informatie betreffende de goedkeuring van de grensoverschrijdende omzetting door
de algemene vergadering van de vennootschap. Dit toezicht leidt tot een van de volgende resultaten:
a) indien wordt vastgesteld dat de grensoverschrijdende omzetting aan alle relevante voorwaarden voldoet en dat alle
noodzakelijke procedures en formaliteiten zijn vervuld, geeft de bevoegde instantie het aan de omzetting
voorafgaande attest af;
b) indien wordt vastgesteld dat de grensoverschrijdende omzetting niet aan alle relevante voorwaarden voldoet of dat
niet alle noodzakelijke procedures en formaliteiten zijn vervuld, geeft de bevoegde instantie het aan de omzetting
voorafgaande attest niet af en stelt zij de vennootschap in kennis van de redenen voor haar besluit. In dat geval kan
de bevoegde instantie de vennootschap de mogelijkheid bieden om aan de relevante voorwaarden te voldoen of om
de procedures en formaliteiten binnen een passende termijn te verrichten.
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8.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie het aan de omzetting voorafgaande attest niet afgeeft indien
overeenkomstig het nationale recht wordt vastgesteld dat een grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor
onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of
nationaal recht, of voor criminele doeleinden.
9.
Indien er bij de bevoegde instantie tijdens het in lid 1 bedoelde toezicht ernstige twijfels rijzen die erop wijzen dat
de grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht
zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden, neemt zij de relevante
feiten en omstandigheden in aanmerking, zoals indicatieve factoren, indien van belang en niet op zichzelf beschouwd,
waarvan de bevoegde instantie in het kader van het in lid 1 bedoelde toezicht op de rechtmatigheid, onder meer door
raadpleging van de relevante instanties, kennis heeft genomen. De beoordeling in de zin van dit lid wordt per geval
verricht volgens een door het nationale recht geregelde procedure.
10.
Wanneer het voor de beoordeling in de zin van de leden 8 en 9 noodzakelijk is om rekening te houden met
aanvullende informatie of om aanvullende onderzoeksactiviteiten te verrichten, kan de in lid 7 bedoelde termijn van
drie maanden voor maximaal drie maanden worden verlengd.
11.
Wanneer het vanwege de complexiteit van de grensoverschrijdende procedure niet mogelijk is de beoordeling
binnen de in de leden 7 en 10 bepaalde termijnen uit te voeren, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanvrager vóór het
verstrijken van die termijnen in kennis wordt gesteld van de redenen voor de vertraging.
12.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie andere relevante instanties met bevoegdheid op de
verschillende gebieden met betrekking tot de grensoverschrijdende omzetting, met inbegrip van die van de lidstaat
van bestemming, kunnen raadplegen, en dat zij bij die instanties en bij de vennootschap de vereiste informatie en
documenten kunnen verkrijgen met het oog op het toezicht op de rechtmatigheid van de grensoverschrijdende
omzetting, binnen het in het nationale recht vastgestelde procedurele kader. Voor de toepassing van de beoordeling
kan de bevoegde instantie een beroep doen op een onafhankelijke deskundige.
Artikel 86 quindecies
Toezending van het aan de omzetting voorafgaande attest
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat het aan de omzetting voorafgaande attest met de in artikel 86 sexdecies, lid 1,
bedoelde instanties wordt gedeeld via het systeem van gekoppelde registers.
De lidstaten zorgen er ook voor dat het aan de omzetting voorafgaande attest beschikbaar is via het systeem van
gekoppelde registers.
2.
De toegang tot het aan de omzetting voorafgaande attest is kosteloos voor de in artikel 86 sexdecies, lid 1,
bedoelde bevoegde instanties en voor de registers.
Artikel 86 sexdecies
Toezicht op de rechtmatigheid van de grensoverschrijdende omzetting door de lidstaat van bestemming
1.
De lidstaten wijzen de rechterlijke, notariële of andere instantie aan die bevoegd is om toezicht te houden op de
rechtmatigheid van de grensoverschrijdende omzetting wat betreft het gedeelte van de procedure dat door het recht
van de lidstaat van bestemming wordt geregeld, en om de grensoverschrijdende omzetting goed te keuren.
Die bevoegde instantie zorgt er met name voor dat de omgezette vennootschap voldoet aan de bepalingen van het
nationale recht inzake de oprichting en registratie van vennootschappen en, indien van toepassing, dat de regelingen
inzake werknemersmedezeggenschap in overeenstemming met artikel 86 terdecies zijn vastgesteld.
2.
Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel dient de vennootschap bij de in lid 1 van dit artikel bedoelde instantie
het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting in dat door de in artikel 86 nonies bedoelde algemene
vergadering is goedgekeurd.
3.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat elke aanvraag voor de toepassing van lid 1 door de vennootschap, waaronder de
indiening van informatie en documenten, volledig online kan worden verricht zonder dat de aanvragers persoonlijk
moeten verschijnen voor de in lid 1 bedoelde instantie, overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk III van
titel I.
4.
De in lid 1 bedoelde instantie keurt de grensoverschrijdende omzetting goed zodra zij de heeft vastgesteld dat
aan alle relevante voorwaarden is voldaan en alle formaliteiten correct zijn verricht in de lidstaat van bestemming.
5.
Het aan de omzetting voorafgaande attest wordt door de in lid 1 bedoelde instantie aanvaard als afdoend bewijs
dat de toepasselijke aan de omzetting voorafgaande procedures en formaliteiten correct zijn vervuld volgens het recht
van de lidstaat van vertrek, zonder welke de grensoverschrijdende omzetting niet kan worden goedgekeurd.
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Artikel 86 septdecies
Registratie
1.
Het recht van de lidstaat van vertrek en de lidstaat van bestemming bepaalt met betrekking tot het grondgebied
van die lidstaten overeenkomstig artikel 16 op welke wijze de voltooiing van de grensoverschrijdende omzetting
openbaar wordt gemaakt in het register.
2.

De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste de volgende informatie wordt opgenomen in hun registers:

a) in het register van de lidstaat van bestemming, dat de registratie van de omgezette vennootschap het gevolg is van
een grensoverschrijdende omzetting;
b) in het register van de lidstaat van bestemming, de datum van registratie van de omgezette vennootschap;
c) in het register van de lidstaat van vertrek, het feit dat de doorhaling of schrapping van de vennootschap uit het
register het gevolg is van een grensoverschrijdende omzetting;
d) in het register van de lidstaat van vertrek, de datum van de doorhaling of schrapping van de vennootschap uit het
register;
e) in het register van respectievelijk de lidstaat van vertrek en de lidstaat van bestemming, het inschrijvingsnummer,
de naam en de rechtsvorm van de vennootschap en het inschrijvingsnummer, de naam en de rechtsvorm van de
omgezette vennootschap.
De registers maken de in de eerste alinea bedoelde informatie openbaar beschikbaar en toegankelijk door middel van
het systeem van gekoppelde registers.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat het register in de lidstaat van bestemming door middel van het systeem van
gekoppelde registers aan het register in de lidstaat van vertrek meedeelt dat de grensoverschrijdende omzetting van
kracht is geworden. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat de inschrijving van de vennootschap onmiddellijk na
ontvangst van deze mededeling uit het register wordt doorgehaald of geschrapt.
Artikel 86 octodecies
Datum waarop de grensoverschrijdende omzetting van kracht wordt
Het recht van de lidstaat van bestemming bepaalt de datum waarop de grensoverschrijdende omzetting van kracht
wordt. Die datum valt na de uitvoering van het in de artikelen 86 quaterdecies en 86 sexdecies bedoelde toezicht.
Artikel 86 novodecies
Gevolgen van een grensoverschrijdende omzetting
Een grensoverschrijdende omzetting heeft vanaf de in artikel 86 octodecies bedoelde datum de volgende gevolgen:
a) alle activa en passiva van de vennootschap, met inbegrip van alle overeenkomsten, kredieten, rechten en
verplichtingen, bestaan voort in de omgezette vennootschap;
b) de deelnemers in de vennootschap blijven deelnemers in de omgezette vennootschap, tenzij zij hun aandelen
hebben vervreemd zoals bedoeld in artikel 86 decies, lid 1;
c) de rechten en verplichtingen van de vennootschap die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsrelaties en
bestaan op de datum waarop de grensoverschrijdende omzetting van kracht wordt, bestaan voort in de omgezette
vennootschap.
Artikel 86 vicies
Onafhankelijke deskundigen
1.
De lidstaten stellen regels vast die ten minste voorzien in de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
onafhankelijke deskundige die belast is met het opstellen van het in artikel 86 septies bedoelde verslag.
2.

De lidstaten beschikken over regels om ervoor te zorgen dat:

a) de deskundige of de rechtspersoon in wiens naam de deskundige optreedt, onafhankelijk is van en geen
belangenconflict heeft met de vennootschap die het aan de omzetting voorafgaande attest aanvraagt; en
b) het advies van de deskundige onpartijdig en objectief is, en wordt gegeven met het oog op het verlenen van bijstand
aan de bevoegde instantie in overeenstemming met de vereisten inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit
hoofde van het recht en de professionele normen die de deskundige in acht moet nemen.
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Artikel 86 unvicies
Geldigheid
Een grensoverschrijdende omzetting die overeenkomstig de procedures tot omzetting van deze richtlijn van kracht is
geworden, wordt mag niet nietig worden verklaard.
De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de lidstaten om onder meer in verband met het strafrecht,
het voorkomen en tegengaan van terrorismefinanciering, het sociaal recht, het fiscaal recht en de rechtshandhaving
maatregelen en sancties op te leggen op grond van het nationale recht, na de datum waarop de grensoverschrijdende
omzetting van kracht werd.";
6)

in artikel 119 wordt punt 2 als volgt gewijzigd:
a) aan het einde van punt c) wordt "; of" toegevoegd;
b) het volgende punt wordt toegevoegd:
"d) alle activa en passiva van een of meer vennootschappen bij de ontbinding zonder vereffening in hun geheel op
een andere, reeds bestaande vennootschap – de overnemende vennootschap – overgaan, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen door de overnemende vennootschap, mits alle aandelen in de fuserende vennootschappen
rechtstreeks of indirect in handen zijn van één persoon of de deelnemers in de fuserende vennootschappen
hun effecten en aandelen in alle fuserende vennootschappen in dezelfde verhouding aanhouden.";

7)

artikel 120 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 4 wordt vervangen door:
"4.
De lidstaten zorgen ervoor dat dit hoofdstuk niet van toepassing is op vennootschappen in elke van de
volgende omstandigheden:
a) bij de vennootschap is een vereffening aan de gang en is begonnen met de verdeling van activa onder de
deelnemers;
b) de vennootschap is onderworpen aan afwikkelingsinstrumenten, ‐bevoegdheden en -mechanismen waarin
titel IV van Richtlijn 2014/59/EU voorziet.";
b) het volgende lid wordt toegevoegd:
"5.

De lidstaten kunnen besluiten dit hoofdstuk niet toe te passen op vennootschappen:

a) in een insolventieprocedure of ten aanzien waarvan een preventieve herstructureringsprocedure loopt;
b) waartegen een andere dan de in lid 4, onder a) bedoelde vereffeningsprocedure is ingeleid; of
c) waarop crisispreventiemaatregelen in de zin van artikel 2, lid 1, punt 101, van Richtlijn 2014/59/EU van
toepassing zijn.";
8)

artikel 121 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt punt a) geschrapt;
b) lid 2 wordt vervangen door:
"2.
De in lid 1, onder b), van dit artikel bedoelde bepalingen en formaliteiten betreffen in het bijzonder de
bepalingen en formaliteiten die betrekking hebben op het besluitvormingsproces in verband met de fusie en de
bescherming van werknemers wat de andere dan de bij artikel 133 geregelde rechten betreft.";

9)

artikel 122 wordt als volgt gewijzigd:
a) de punten a) en b) worden vervangen door:
"a) voor elk van de fuserende vennootschappen de rechtsvorm en de naam, en de plaats van de statutaire zetel, en
de rechtsvorm en de naam die worden voorgesteld voor de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane
vennootschap en de voorgestelde plaats van de statutaire zetel daarvan;
b) de ruilverhouding van de effecten of aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en, in
voorkomend geval, het bedrag van betalingen in geld;"
b) de punten h) en i)) worden vervangen door:
"h) de bijzondere voordelen die worden toegekend aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende,
toezichthoudende of controlerende organen van de fuserende vennootschappen;
i)

de oprichtingsakte van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap, in voorkomend geval, en
de statuten, indien die in een afzonderlijke akte zijn opgenomen";
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c) de volgende punten worden toegevoegd:
"m) een nadere omschrijving van de aangeboden geldelijke vergoeding voor deelnemers in de vennootschap, in
overeenstemming met artikel 126 bis;
n)

aan schuldeisers geboden waarborgen, zoals garanties of pandrechten.";

10) de artikelen 123 en 124 worden vervangen door:
"Artikel 123
Openbaarmaking
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende documenten door de vennootschap openbaar worden gemaakt en
uiterlijk één maand voor de datum van de in artikel 126 bedoelde algemene vergadering publiek beschikbaar worden
gesteld in de registers van de lidstaat van elke fuserende vennootschap:
a) het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie, en
b) een kennisgeving aan de deelnemers in de vennootschap, de schuldeisers en de vertegenwoordigers van de
werknemers van de fuserende vennootschap of, indien er geen zulke vertegenwoordigers zijn, aan de werknemers
zelf, dat zij uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij hun respectieve vennootschap
opmerkingen kunnen indienen betreffende het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie.
De lidstaten kunnen eisen dat het verslag van de onafhankelijke deskundige openbaar wordt gemaakt en publiek
beschikbaar wordt gesteld in het register.
De lidstaten zorgen ervoor dat de vennootschap in staat is vertrouwelijke informatie uit te zonderen van
openbaarmaking van het verslag van de onafhankelijke deskundige.
De overeenkomstig dit lid openbaar gemaakte documenten zijn ook toegankelijk door middel van het systeem van
gekoppelde registers.
2.
De lidstaten kunnen fuserende vennootschappen vrijstellen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde openbaarma
kingsverplichting wanneer die vennootschappen de in lid 1 van dit artikel bedoelde documenten gratis op hun website
beschikbaar stellen gedurende een ononderbroken periode die aanvangt ten minste één maand vóór de datum die is
vastgesteld voor de in artikel 126 bedoelde algemene vergadering en die niet eerder eindigt dan bij de sluiting van die
vergadering.
De lidstaten mogen evenwel geen verplichtingen verbinden aan of beperkingen stellen aan die vrijstelling, behalve die
welke noodzakelijk zijn om de veiligheid van de website en de authenticiteit van de documenten te waarborgen, en
die evenredig zijn met de te verwezenlijken doelstellingen.
3.
Wanneer de fuserende vennootschappen overeenkomstig lid 2 van dit artikel het gemeenschappelijk voorstel
voor de grensoverschrijdende fusie beschikbaar stellen, dienen zij ten minste één maand voor de datum van de in
artikel 126 bedoelde algemene vergadering bij hun respectieve registers de volgende informatie in:
a) voor elk van de fuserende vennootschappen de rechtsvorm en de naam, en de plaats van de statutaire zetel, en de
rechtsvorm en de naam die worden voorgesteld voor elke nieuw opgerichte vennootschap en de voorgestelde
plaats van de statutaire zetel daarvan;
b) het register waarbij voor elke fuserende vennootschap de in artikel 14 bedoelde akten zijn neergelegd, en het
inschrijvingsnummer van de betrokken vennootschap in dat register;
c) een vermelding, voor elke fuserende vennootschap, van de regelingen die voor de uitoefening van de rechten van de
schuldeisers, werknemers en deelnemers in de vennootschap zijn getroffen; en
d) details van de website waar het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie, de in lid 1 bedoelde
kennisgeving en het deskundigenverslag en volledige informatie over de in dit lid, onder c), bedoelde regelingen
online en kosteloos verkrijgbaar zijn.
Het register van de lidstaat van vertrek van elk van de fuserende vennootschappen stelt de onder de punten a) tot en
met d) van de eerste alinea bedoelde informatie aan het publiek beschikbaar.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 1 en 3 bedoelde informatie volledig online kan worden ingediend
zonder dat de aanvragers persoonlijk moeten verschijnen voor een bevoegde instantie in de lidstaten van de fuserende
vennootschappen, overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk III van titel I.
5.
Wanneer de fusie in overeenstemming met artikel 126, lid 3, niet goedgekeurd hoeft te worden door de
algemene vergadering van de overnemende vennootschap, gebeurt de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde
openbaarmaking ten minste één maand vóór de datum van de algemene vergadering van de andere fuserende
vennootschap of vennootschappen.
6.
Naast de in de leden 1, 2 en 3, van dit artikel bedoelde openbaarmaking kunnen de lidstaten eisen dat het
gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie of de in lid 3 van dit artikel bedoelde informatie in
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hun nationale publicatieblad of via een centraal elektronisch platform overeenkomstig artikel 16, lid 3, wordt
bekendgemaakt. In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat het register de relevante informatie doorzendt aan het
nationale publicatieblad of aan een centraal elektronisch platform.
7.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde documentatie of de in lid 3 bedoelde informatie kosteloos
toegankelijk is voor het publiek via het systeem van gekoppelde registers.
De lidstaten zorgen er bovendien voor dat de vergoedingen die de registers de vennootschap in rekening brengen voor
de in de leden 1 en 3 bedoelde openbaarmaking en, in voorkomend geval, voor de in lid 6 bedoelde bekendmaking,
niet hoger zijn dan de terugvordering van de kosten van de dienstverlening.
Artikel 124
Verslag van het bestuurs- of leidinggevende orgaan voor de deelnemers in de vennootschap en de
werknemers
1.
Het bestuurs- of leidinggevende orgaan van elke fuserende vennootschap stelt voor de deelnemers in de
vennootschap en de werknemers een verslag op waarin de wettelijke en economische aspecten van de grensover
schrijdende fusie worden toegelicht en verantwoord en waarin de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie voor de
werknemers worden toegelicht.
In het verslag wordt met name toelichting gegeven over de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie voor de
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
2.

Het verslag omvat tevens een deel voor de deelnemers in de vennootschap en een deel voor de werknemers.

De vennootschap kan besluiten of één verslag met de twee delen wordt opgesteld, dan wel een afzonderlijk verslag
voor respectievelijk de deelnemers in de vennootschap en de werknemers met het relevante deel.
3.

In het deel van het verslag voor de deelnemers in de vennootschap wordt met name toelichting gegeven over:

a) de geldelijke vergoeding en de voor de vaststelling van de geldelijke vergoeding gebruikte methode;
b) de ruilverhouding van de aandelen en, waar van toepassing, de voor de vaststelling van de ruilverhouding van de
aandelen gebruikte methode of methoden;
c) de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie voor de deelnemers in de vennootschap;
d) de rechten en de rechtsmiddelen die ter beschikking staan van deelnemers in de vennootschap in overeenstemming
met artikel 126 bis.
4.
Het deel van het verslag voor de deelnemers in de vennootschap niet vereist wanneer alle deelnemers in de
vennootschap ermee hebben ingestemd van dat vereiste af te zien. De lidstaten kunnen eenpersoonsvennootschappen
uitsluiten van de bepalingen van dit artikel.
5.

In het deel van het verslag voor de werknemers wordt met name toelichting gegeven over:

a) de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie voor de arbeidsrelaties en, in voorkomend geval, alle maatregelen
om die relaties te vrijwaren;
b) materiële wijzigingen van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden of van de vestigingsplaatsen van de vennootschap;
c) de vraag hoe de in de punten a) en b) bedoelde factoren van invloed zijn op dochterondernemingen van de
vennootschap.
6.
Het verslag of de verslagen worden samen met het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende
fusie, indien beschikbaar, uiterlijk zes weken vóór de datum van de in artikel 126 bedoelde algemene vergadering
minstens in elektronische vorm ter beschikking gesteld van de deelnemers in de vennootschap en de
vertegenwoordigers van de werknemers van elke fuserende vennootschap of, indien er geen vertegenwoordigers zijn,
van de werknemers zelf.
Wanneer de fusie in overeenstemming met artikel 126, lid 3, echter niet goedgekeurd hoeft te worden door de
algemene vergadering van de overnemende vennootschap, wordt het verslag ten minste zes weken vóór de datum van
de algemene vergadering van de andere fuserende vennootschap of vennootschappen beschikbaar gesteld.
7.
Wanneer het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de fuserende vennootschap tijdig een advies over de in de
leden 1 en 5, bedoelde informatie ontvangt van de vertegenwoordigers van de werknemers of, indien er geen zulke
vertegenwoordigers zijn, van de werknemers zelf, zoals bepaald in het nationale recht, worden de deelnemers in de
vennootschap daarvan op de hoogte gebracht en wordt dit advies aan het verslag gehecht.
8.
Het deel van het verslag voor de werknemers hoeft niet te worden opgesteld wanneer alle werknemers van de
fuserende vennootschap en in voorkomend geval haar dochterondernemingen tot het bestuurs- of leidinggevende
orgaan behoren.
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9.
Wanneer van het in lid 3 bedoelde deel van het verslag voor de deelnemers in de vennootschap wordt afgezien
overeenkomstig lid 4 en het in lid 5 bedoelde deel voor de werknemers niet vereist is op grond van lid 8, is het verslag
niet vereist.
10.
De leden 1 tot en met 9 van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepasselijke informatie- en
raadplegingsrechten en -procedures die op nationaal niveau zijn ingesteld na de omzetting van de Richtlijnen
2002/14/EG en 2009/38/EG.";
11) artikel 125 wordt als volgt gewijzigd:
a) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
"Wanneer de fusie in overeenstemming met artikel 126, lid 3, niet goedgekeurd hoeft te worden door de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap, wordt het verslag ten minste een maand vóór de datum van de
algemene vergadering van de andere fuserende vennootschap of vennootschappen beschikbaar gesteld.";
b) lid 3 wordt vervangen door:
"3.
Het in lid 1 bedoelde verslag bevat in ieder geval het advies van de deskundige over de vraag of de geldelijke
vergoeding en de ruilverhouding adequaat zijn. Bij de beoordeling van de geldelijke vergoeding houdt de
deskundige rekening met de eventuele marktprijs van de aandelen in de fuserende vennootschappen vóór de
aankondiging van het fusievoorstel of met de waarde van de vennootschappen, exclusief de gevolgen van de
voorgestelde fusie, zoals bepaald volgens algemeen aanvaarde waarderingsmethoden. In de verslagen wordt ten
minste:
a) aangegeven volgens welke methode of methoden de voorgestelde geldelijke vergoeding is vastgesteld;
b) aangegeven volgens welke methode of methoden de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld;
c) aangegeven of de gebruikte methode of methoden passend zijn om de geldelijke vergoeding en de
ruilverhouding van de aandelen te beoordelen en tot welke waarde deze methoden leiden en wordt een advies
gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan die
methoden is gehecht; en, indien in de fuserende vennootschappen verschillende methoden zijn gebruikt,
tevens of het gebruik van verschillende methoden gerechtvaardigd was; en
d) beschreven welke bijzondere moeilijkheden zich eventueel bij de waardering hebben voorgedaan.
De deskundige mag van de fuserende vennootschappen alle informatie verkrijgen die noodzakelijk is voor de
vervulling van zijn taken;";
c) aan lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:
"De lidstaten kunnen eenpersoonsvennootschappen uitsluiten van de toepassing van dit artikel.";
12) artikel 126 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
"1.
Na kennis te hebben genomen van de in de artikelen 124 en 125 bedoelde verslagen, naargelang het geval,
van de overeenkomstig artikel 124 ingediende adviezen van de werknemers en van de overeenkomstig artikel 123
ingediende opmerkingen, beslist de algemene vergadering van elke fuserende vennootschap door middel van een
besluit of het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie wordt goedgekeurd en over de vraag
of de oprichtingsakte en de statuten, indien die in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, worden aangepast.";
b) het volgende lid wordt toegevoegd:
"4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de goedkeuring van de grensoverschrijdende fusie door de algemene
vergadering niet uitsluitend op één of meer van de volgende gronden kan worden aangevochten:
a) de in artikel 122, onder b), bedoelde ruilverhouding van de aandelen is niet adequaat vastgesteld;
b) de in artikel 122, onder m), bedoelde geldelijke vergoeding is niet adequaat vastgesteld; of
c) de informatie die is verstrekt met betrekking tot de in de punt a) bedoelde ruilverhouding of de in punt b)
bedoelde geldelijke vergoeding voldoet niet aan de wettelijke vereisten.";
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13) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 126 bis
Bescherming van de deelnemers in de vennootschap
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste de deelnemers in de fuserende vennootschappen die tegen het
gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie hebben gestemd, het recht hebben hun aandelen
onder de in de leden 2 tot en met 6 bedoelde voorwaarden te vervreemden voor een adequate geldelijke vergoeding,
mits zij als gevolg van de fusie aandelen in de uit de fusie ontstane vennootschap zouden verwerven naar het recht
van een andere lidstaat dan de lidstaat van hun respectieve fuserende vennootschap.
De lidstaten kunnen het in de eerste alinea bedoelde recht ook aan andere deelnemers in de fuserende
vennootschappen toekennen.
De lidstaten kunnen eisen dat het uitdrukkelijke verzet tegen het gemeenschappelijk voorstel voor de grensover
schrijdende fusie, het voornemen van de deelnemers in de vennootschap om gebruik te maken van het recht op
vervreemding van hun aandelen, of beide, uiterlijk op de in artikel 126 bedoelde algemene vergadering naar behoren
wordt gedocumenteerd. De lidstaten kunnen toestaan dat registratie van verzet tegen het gemeenschappelijk voorstel
voor de grensoverschrijdende fusie als passende documentatie van een tegenstem wordt beschouwd.
2.
De lidstaten stellen de termijn vast waarbinnen de in lid 1 bedoelde deelnemers aan de betrokken fuserende
vennootschap moeten kennisgeven van hun besluit om gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun
aandelen. Die termijn verstrijkt in geen geval later dan één maand na de in artikel 126 bedoelde algemene
vergadering. De lidstaten zorgen ervoor dat de fuserende vennootschappen een elektronisch adres opgeven waarop zij
die verklaring elektronisch kunnen ontvangen.
3.
De lidstaten stellen voorts een termijn vast voor de betaling van de in het gemeenschappelijk voorstel voor de
grensoverschrijdende fusie gespecificeerde geldelijke vergoeding. Die termijn mag niet later eindigen dan twee
maanden nadat de grensoverschrijdende fusie overeenkomstig artikel 129 van kracht wordt.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat deelnemers in een betrokken fuserende vennootschap die haar kennis hebben
gegeven van hun besluit om gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun aandelen, maar die van oordeel
zijn dat de door de betrokken fuserende vennootschap aangeboden geldelijke vergoeding niet adequaat is vastgesteld,
het recht hebben bij de bevoegde instantie of krachtens het nationale recht gemachtigde instanties om een
aanvullende geldelijke vergoeding te vorderen. De lidstaten stellen een termijn vast voor de vordering van een
aanvullende geldelijke vergoeding.
De lidstaten kunnen bepalen dat het definitieve besluit tot toekenning van een aanvullende geldelijke vergoeding geldig
is voor alle deelnemers in de betrokken fuserende vennootschap die overeenkomstig lid 2 kennis hebben gegeven van
hun besluit om gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun aandelen.
5.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde rechten worden geregeld door het recht
van de lidstaat waaronder een fuserende vennootschap valt, en dat de exclusieve bevoegdheid voor de beslechting van
geschillen die verband houden met deze rechten bij de gerechten van de betrokken lidstaat ligt.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat deelnemers in de fuserende vennootschappen die niet beschikten over of geen
gebruik hebben gemaakt van het recht op vervreemding van hun aandelen, maar van mening zijn dat de in het
gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie uiteengezette ruilverhouding van de aandelen niet
passend is, die ruilverhouding kunnen aanvechten en om een betaling in geld kunnen verzoeken. De procedure
daartoe wordt ingeleid bij de bevoegde instantie of instanties die zijn gemachtigd krachtens het recht van de lidstaat
waaronder de relevante fuserende vennootschap valt, binnen de termijn die is bepaald in dat nationale recht, en deze
procedure verhindert de inschrijving van de grensoverschrijdende fusie in het register niet. De gegeven beslissing
bindt de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap.
Bovendien kunnen de lidstaten bepalen dat de in het kader van die beslissing vastgestelde ruilverhouding van de
aandelen geldig is voor alle deelnemers in de betrokken fuserende vennootschap die niet beschikten over of geen
gebruik hebben gemaakt van het recht op vervreemding van hun aandelen.
7.
Bovendien kunnen de lidstaten bepalen dat de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap kan
voorzien in aandelen of in een andere vergoeding in natura in plaats van in een betaling in geld.
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Artikel 126 ter
Bescherming van de schuldeisers
1.
De lidstaten bieden een passende bescherming van de belangen van de schuldeisers wier vorderingen vóór de
openbaarmaking van het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie zijn ontstaan en ten tijde van
die openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn.
De lidstaten zorgen ervoor dat schuldeisers die geen genoegen nemen met de in artikel 122, onder n), bedoelde
waarborgen die in het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie worden geboden, de geschikte
administratieve of gerechtelijke instanties kunnen verzoeken om passende waarborgen binnen drie maanden na de in
artikel 123 bedoelde openbaarmaking van het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie, mits
zulke schuldeisers op geloofwaardige wijze kunnen aantonen dat de voldoening van hun vorderingen als gevolg van
de grensoverschrijdende fusie in het gedrang is, en dat zij van de fuserende vennootschappen geen passende
waarborgen hebben verkregen.
De lidstaten zorgen ervoor dat de waarborgen afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de grensover
schrijdende fusie overeenkomstig artikel 129 van kracht wordt.
2.
De lidstaten kunnen eisen dat het bestuurs- of leidinggevende orgaan van elk van de fuserende vennootschappen
een verklaring verstrekt waarin nauwkeurig de actuele financiële toestand van de vennootschappen wordt
weergegeven op een datum die ten vroegste één maand voor de openbaarmaking van de verklaring valt. In de
verklaring wordt aangegeven dat het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de fuserende vennootschappen op basis
van de informatie waarover het beschikt op de datum van die verklaring en na redelijke verzoeken om inlichtingen,
niet op de hoogte is van enige redenen waarom de uit de fusie ontstane vennootschap niet in staat zou zijn aan haar
verplichtingen te voldoen wanneer die opeisbaar worden. De verklaring wordt samen met het gemeenschappelijk
voorstel voor de grensoverschrijdende fusie openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 123.
3.
De leden 1 en 2 doen niet af aan de toepassing van het recht van de lidstaten van de fuserende vennootschappen
met betrekking tot het voldoen of het stellen van zekerheden voor van geldelijke of niet-geldelijke verbintenissen ten
aanzien van overheidsinstanties.";
Artikel 126 quater
Informatie en raadpleging van werknemers
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de informatie- en raadplegingsrechten van werknemers in verband met de
grensoverschrijdende fusie worden geëerbiedigd en worden uitgeoefend overeenkomstig het rechtskader van Richtlijn
2002/14/EG, en Richtlijn 2001/23/EG wanneer de grensoverschrijdende fusie wordt beschouwd als overgang van een
onderneming in de zin van Richtlijn 2001/23/EG, en, indien van toepassing voor ondernemingen of concerns met een
communautaire dimensie, overeenkomstig het rechtskader van Richtlijn 2009/38/EG. De lidstaten kunnen besluiten
de informatie- en raadplegingsrechten van werknemers ook op werknemers van andere dan de in artikel 3, lid 1, van
Richtlijn 2002/14/EG bedoelde vennootschappen toe te passen.
2.
Niettegenstaande artikel 123, lid 1, onder b), en artikel 124, lid 7, zorgen de lidstaten ervoor dat de informatieen raadplegingsrechten van werknemers worden geëerbiedigd, ten minste voordat een besluit wordt genomen over
het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie of, als dat eerder gebeurt, over het in artikel 124
bedoelde verslag, zodat de werknemers vóór de in artikel 126 bedoelde algemene vergadering een gemotiveerd
antwoord ontvangen.
3.
Onverminderd van kracht zijnde bepalingen en praktijken die gunstiger zijn voor werknemers, stellen de
lidstaten de praktische regelingen vast voor de uitoefening van het recht op informatie en raadpleging overeenkomstig
artikel 4 van Richtlijn 2002/14/EG.";
14) artikel 127 wordt vervangen door:
"Artikel 127
Aan de fusie voorafgaand attest
1.
De lidstaten wijzen de rechterlijke, notariële of andere bevoegde instantie of instanties aan voor het toezicht op
de rechtmatigheid van grensoverschrijdende fusies wat betreft de gedeelten van de procedure die door het recht van
de lidstaat van de fuserende vennootschap worden geregeld, en voor de afgifte van een aan de fusie voorafgaand attest
waaruit blijkt dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en dat alle procedures en formaliteiten correct zijn vervuld
in de lidstaat van de fuserende vennootschap (hierna "de bevoegde instantie" genoemd).
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Die vervulling van procedures en formaliteiten kan betrekking hebben op het voldoen of het stellen van zekerheden
voor geldelijke of niet-geldelijke verbintenissen ten aanzien van overheidsinstanties of op de naleving van specifieke
sectorale vereisten, met inbegrip van zekerheden voor uit lopende procedures voortvloeiende verbintenissen.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvraag van het aan de fusie voorafgaande attest door de fuserende
vennootschap vergezeld gaat van:
a) het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie;
b) het verslag en in voorkomend geval het aangehechte advies als bedoeld in artikel 124, alsmede het in artikel 125
bedoelde verslag, indien zij beschikbaar zijn;
c) alle overeenkomstig artikel 123, lid 1, ingediende opmerkingen; en
d) informatie over de goedkeuring door de in artikel 126 bedoelde algemene vergadering.
3.
De lidstaten kunnen eisen dat de aanvraag door de fuserende vennootschap van het aan de fusie voorafgaande
attest vergezeld gaat van aanvullende informatie, met name over bijvoorbeeld:
a) het aantal werknemers ten tijde van het opstellen van het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende
fusie;
b) het bestaan van dochterondernemingen en hun respectieve geografische ligging;
c) informatie over de nakoming van verbintenissen van de fuserende vennootschap ten aanzien van overheidsin
stanties.
Voor de toepassing van dit lid kunnen de bevoegde instanties die informatie, als zij niet door de fuserende
vennootschap wordt verstrekt, opvragen bij andere bevoegde instanties.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 2 en 3 bedoelde aanvraag, waaronder de indiening van informatie
en documenten, volledig online kan worden verricht zonder dat de aanvragers persoonlijk moeten verschijnen voor de
bevoegde instantie, overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk III van titel I.
5.
Om te voldoen aan de in artikel 133 vastgestelde regels inzake werknemersmedezeggenschap gaat de bevoegde
instantie in de lidstaat van de fuserende vennootschap na of het gemeenschappelijk voorstel voor de grensover
schrijdende fusie informatie bevat over de procedures volgens welke de relevante regelingen worden vastgesteld en
over de mogelijke opties voor deze regelingen.
6.

In het kader van het in lid 1 bedoelde toezicht onderzoekt de bevoegde instantie:

a) alle overeenkomstig de leden 2 en 3 bij de bevoegde instantie ingediende documenten en informatie;
b) een vermelding door de fuserende vennootschappen dat de in artikel 133, leden 3 en 4, bedoelde procedure van
start is gegaan, indien van toepassing.
7.
De lidstaten zorgen ervoor dat het in lid 1 bedoelde toezicht plaatsvindt binnen drie maanden na de datum van
ontvangst van de documenten en informatie betreffende de goedkeuring van de grensoverschrijdende fusie door de
algemene vergadering van de fuserende vennootschap. Dit toezicht leidt tot een van de volgende resultaten:
a) indien wordt vastgesteld dat de grensoverschrijdende fusie aan alle relevante voorwaarden voldoet en dat alle
noodzakelijke procedures en formaliteiten zijn vervuld, geeft de bevoegde instantie het aan de fusie voorafgaande
attest af;
b) indien wordt vastgesteld dat de grensoverschrijdende fusie niet aan alle relevante voorwaarden voldoet of dat niet
alle noodzakelijke procedures en formaliteiten zijn vervuld, geeft de bevoegde instantie het aan de fusie
voorafgaande attest niet af en stelt zij de vennootschap in kennis van de redenen voor haar besluit. In dat geval kan
de bevoegde instantie de vennootschap de mogelijkheid bieden om aan de relevante voorwaarden te voldoen of om
de procedures en formaliteiten binnen een passende termijn te verrichten.
8.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie het aan de fusie voorafgaande attest niet afgeeft indien
overeenkomstig het nationale recht wordt vastgesteld dat een grensoverschrijdende fusie is opgezet voor
onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of
nationaal recht, of voor criminele doeleinden.
9.
Indien er bij de bevoegde instantie tijdens het in lid 1 bedoelde toezicht ernstige twijfels rijzen die erop wijzen dat
de grensoverschrijdende fusie is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op
ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden, neemt zij de relevante feiten en
omstandigheden in aanmerking, zoals indicatieve factoren, indien van belang en niet op zichzelf beschouwd, waarvan
de bevoegde instantie in het kader van het in lid 1 bedoelde toezicht, onder meer door raadpleging van de relevante
instanties, kennis heeft genomen. De beoordeling in de zin van dit lid wordt per geval verricht volgens een procedure
die wordt beheerst door het nationale recht.
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10.
Wanneer het voor de beoordeling in de zin van de leden 8 en 9 noodzakelijk is om rekening te houden met
aanvullende informatie of om aanvullende onderzoeksactiviteiten te verrichten, kan de in lid 7 bepaalde termijn van
drie maanden voor maximaal drie maanden worden verlengd.
11.
Wanneer het vanwege de complexiteit van de grensoverschrijdende procedure niet mogelijk is de beoordeling
binnen de in de leden 7 en 10 voorziene termijnen uit te voeren, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanvrager vóór het
verstrijken van die termijnen in kennis wordt gesteld van de redenen voor de vertraging.
12.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie andere relevante instanties met bevoegdheid op de
verschillende gebieden met betrekking tot de grensoverschrijdende fusie, met inbegrip van die van de lidstaat van de
uit de fusie ontstane vennootschap, kunnen raadpleegt, en dat zij van deze instanties en van de fuserende
vennootschap de informatie en documenten kan verkrijgen die noodzakelijk zijn voor het toezicht op de
rechtmatigheid van de grensoverschrijdende fusie, binnen het in het nationale recht vastgestelde procedurele kader.
Voor de toepassing van de beoordeling kan de bevoegde instantie een beroep doen op een onafhankelijke deskundige.";
15) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 127 bis
Toezending van het aan de fusie voorafgaande attest
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat het aan de fusie voorafgaande attest met de in artikel 128, lid 1, bedoelde
instanties wordt gedeeld via het systeem van gekoppelde registers.
De lidstaten zorgen er ook voor dat het aan de fusie voorafgaande attest beschikbaar is via het systeem van gekoppelde
registers.
2.
De toegang tot het aan de fusie voorafgaande attest is kosteloos voor de in artikel 128, lid 1, bedoelde instanties
en voor de registers.";
16) artikel 128 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:
"2.
Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel legt elke fuserende vennootschap het gemeenschappelijk voorstel
voor de grensoverschrijdende fusie dat door de in artikel 126 bedoelde algemene vergadering is goedgekeurd voor
aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde instantie of, wanneer overeenkomstig artikel 132, lid 3, de goedkeuring door
de algemene vergadering niet vereist is, het overeenkomstig het nationale recht door elke fuserende vennootschap
goedgekeurde gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie.";
b) de volgende leden worden toegevoegd:
"3.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat elke aanvraag voor de toepassing van lid 1 door een van de fuserende
vennootschappen, waaronder de indiening van informatie en documenten, volledig online kan worden verricht
zonder dat de aanvragers persoonlijk moeten verschijnen voor de in lid 1 bedoelde bevoegde instantie,
overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk III van titel I.
4.
De in lid 1 bedoelde instantie keurt de grensoverschrijdende fusie goed wanneer heeft vastgesteld dat alle
relevante voorwaarden zijn vervuld.
5.
De in lid 1 bedoelde instantie aanvaardt het aan de fusie voorafgaande attest als afdoend bewijs dat de
toepasselijke aan de fusie voorafgaande procedures en formaliteiten correct zijn verricht in de respectieve lidstaat,
zonder welke de grensoverschrijdende fusie niet kan worden goedgekeurd.";
17) artikel 130 wordt vervangen door:
"Artikel 130
Registratie
1.
Het recht van de lidstaten van de fuserende vennootschappen en van de uit de grensoverschrijdende fusie
ontstane vennootschap bepaalt overeenkomstig artikel 16 op welke wijze de voltooiing van de grensoverschrijdende
fusie op het grondgebied van de betrokken lidstaat openbaar wordt gemaakt in hun openbare register.";
2.

De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste de volgende informatie wordt opgenomen in hun registers:

a) in het register van de lidstaat van de uit de fusie ontstane vennootschap, dat de registratie van de uit de fusie
ontstane vennootschap het gevolg is van een grensoverschrijdende fusie;
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b) in het register van de lidstaat van de uit de fusie ontstane vennootschap, de datum van registratie van de uit de fusie
ontstane vennootschap;
c) in het register van de lidstaat van elke fuserende vennootschap, dat de doorhaling of schrapping uit het register van
de fuserende vennootschap het gevolg is van een grensoverschrijdende fusie;
d) in het register van de lidstaat van elke fuserende vennootschap, de datum van de doorhaling of schrapping van de
fuserende vennootschap uit het register;
e) in de registers van de lidstaten van respectievelijk elke fuserende vennootschap en in het register van de uit de fusie
ontstane vennootschap, de inschrijvingsnummers, de naam en de rechtsvorm van elke fuserende vennootschap en
van de uit de fusie ontstane vennootschap.”;
De registers maken de in de eerste alinea bedoelde informatie openbaar beschikbaar en toegankelijk door middel van
het systeem van gekoppelde registers.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat het register in de lidstaat van de uit de fusie ontstane vennootschap door middel
van het systeem van gekoppelde registers aan het register in de lidstaat van elk van de fuserende vennootschappen
meedeelt dat de grensoverschrijdende fusie van kracht is geworden. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat de
inschrijving van de fuserende vennootschap onmiddellijk na ontvangst van deze mededeling in het register wordt
doorgehaald of eruit wordt geschrapt.
18) artikel 131 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
"1.
Een grensoverschrijdende fusie overeenkomstig artikel 119, punt 2, onder a), c), en d), heeft met ingang van
de in artikel 129 bedoelde datum de volgende gevolgen:
a) alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap, met inbegrip van alle contracten, kredieten, rechten
en verplichtingen, gaan over op de overnemende vennootschap;
b) de deelnemers in de overgenomen vennootschap worden deelnemers in de overnemende vennootschap, tenzij
zij hun aandelen hebben vervreemd als bedoeld in artikel 126 bis, lid 1;
c) de overgenomen vennootschap houdt op te bestaan.";
b) in lid 2 worden de punten a) en b) vervangen door:
"a) alle activa en passiva van de fuserende vennootschappen, met inbegrip van alle contracten, kredieten, rechten
en verplichtingen, gaan over op de nieuwe vennootschap;
b) de deelnemers in de fuserende vennootschappen worden deelnemers in de nieuwe vennootschap, tenzij zij hun
aandelen hebben vervreemd als bedoeld in artikel 126bis, lid 1;";
19) artikel 132 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
"1.
Wanneer een grensoverschrijdende fusie via overneming wordt aangegaan door hetzij een vennootschap die
alle aandelen en andere effecten bezit waaraan stemrecht in de algemene vergadering van de overgenomen
vennootschap of vennootschappen is verbonden, hetzij een persoon die alle aandelen in de overnemende
vennootschap of in de overgenomen vennootschappen rechtstreeks of indirect in handen heeft, en de
overnemende vennootschap geen aandelen toekent in het kader van de fusie:
— zijn artikel 122, onder b), c), e) en m), artikel 125 en artikel 131, lid 1, onder b), niet van toepassing;
— zijn artikel 124 en artikel 126, lid 1, niet van toepassing op de overgenomen vennootschap of
vennootschappen.";
b) het volgende lid wordt toegevoegd:
"3.
Wanneer het recht van de lidstaten van alle fuserende vennootschappen voorziet in een uitzondering op de
goedkeuring door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 126, lid 3, en overeenkomstig lid 1 van dit
artikel, worden het gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie, respectievelijk de in artikel
123, leden 1 tot en met 3, bedoelde informatie en de in de artikelen 124 en 125 bedoelde verslagen ten minste
één maand vóór de datum van het door de vennootschap overeenkomstig het nationale recht genomen besluit
over de fusie beschikbaar gesteld.";
20) artikel 133 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 2 wordt het inleidend gedeelte vervangen door:
"2.
De voorschriften betreffende werknemersmedezeggenschap die in voorkomend geval van toepassing zijn in
de lidstaat waar de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap haar statutaire zetel heeft, zijn evenwel
niet van toepassing indien ten minste één van de fuserende vennootschappen in de zes maanden voorafgaand aan
de openbaarmaking van het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie een gemiddeld aantal
werknemers heeft van vier vijfde van de toepasselijke drempel, zoals bepaald in het recht van de lidstaat
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waaronder de fuserende vennootschap valt, wat aanleiding geeft tot werknemersmedezeggenschap in de zin van
artikel 2, onder k), van Richtlijn 2001/86/EG, of indien het nationale recht van toepassing op de uit de grensover
schrijdende fusie ontstane vennootschap niet:";
b) in lid 4 wordt punt a) vervangen door:
"a) geven de lidstaten de betrokken organen van de fuserende vennootschappen, indien ten minste een van de
fuserende vennootschappen werkt met een stelsel van werknemersmedezeggenschap in de zin van artikel 2,
onder k), van Richtlijn 2001/86/EG, het recht ervoor te kiezen om zich zonder voorafgaande
onderhandelingen rechtstreeks te onderwerpen aan de in deel 3, onder h), van de bijlage bij die richtlijn
bedoelde referentievoorschriften inzake medezeggenschap, vervat in de wetgeving van de lidstaat waar de uit
de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap haar statutaire zetel heeft, en zich vanaf de datum van
registratie aan die referentievoorschriften te houden;";
c) lid 7 wordt vervangen door:
"7.
Wanneer de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap werkt met een stelsel van werknemers
medezeggenschap, is zij verplicht maatregelen te nemen om de medezeggenschapsrechten van de werknemers te
beschermen in geval van eventuele daaropvolgende, grensoverschrijdende of binnenlandse, omzettingen, fusies of
splitsingen voor een termijn van vier jaar nadat de grensoverschrijdende fusie van kracht is geworden, door de in
de leden 1 tot en met 6 vastgestelde voorschriften op overeenkomstige wijze toe te passen.";
d) het volgende lid wordt toegevoegd:
"8.
Een vennootschap deelt haar werknemers of hun vertegenwoordigers mee of zij ervoor kiest de referentie
voorschriften inzake medezeggenschap als bedoeld in lid 3, onder h), toe te passen, dan wel of zij
onderhandelingen aangaat in de bijzondere onderhandelingsgroep. In laatstgenoemd geval stelt de vennootschap
haar werknemers of hun vertegenwoordigers onverwijld in kennis van de resultaten van de onderhandelingen.";
21) het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 133 bis
Onafhankelijke deskundigen
1.
De lidstaten stellen regels vast die voorzien in ten minste de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
onafhankelijke deskundige die belast is met het opstellen van het in artikel 125 bedoelde verslag.
2.

De lidstaten beschikken over regels om ervoor te zorgen dat:

a) de deskundige of de rechtspersoon in wiens naam de deskundige optreedt, onafhankelijk is van en geen
belangenconflict heeft met de vennootschap die het aan de fusie voorafgaande attest aanvraagt; en
b) het advies van de deskundige onpartijdig en objectief is en wordt gegeven met het oog op het verlenen van bijstand
aan de bevoegde instantie, overeenkomstig de vereisten inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit hoofde van
het recht en de professionele normen die de deskundige in acht moet nemen.";
22) in artikel 134 wordt de volgende alinea ingevoegd:
"De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de lidstaten om onder meer in verband met het
strafrecht, het voorkomen en tegengaan van terrorismefinanciering, het sociaal recht, het fiscaal recht en de
rechtshandhaving maatregelen en sancties op te leggen op grond van het nationale recht, na de datum waarop de
grensoverschrijdende fusie van kracht is geworden.";
23) in titel II wordt het volgende hoofdstuk toegevoegd:
"HOOFDSTUK IV

Grensoverschrijdende splitsingen van kapitaalvennootschappen
Artikel 160 bis
Toepassingsgebied
1.
Dit hoofdstuk is van toepassing op grensoverschrijdende splitsingen van kapitaalvennootschappen die in
overeenstemming met het recht van een lidstaat zijn opgericht en die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun
hoofdvestiging binnen de Unie hebben, indien ten minste twee van de bij de splitsing betrokken kapitaalvennoot
schappen onder het recht van verschillende lidstaten vallen.
2.
Niettegenstaande artikel 160 ter, punt 4, geldt dit hoofdstuk ook voor grensoverschrijdende splitsingen wanneer
het recht van tenminste een van de betrokken lidstaten toelaat dat de in artikel 160 ter, punt 4, onder a) en b), bedoelde
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betaling in geld meer dan 10 % bedraagt van de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, van de fractiewaarde van de
effecten of aandelen die het kapitaal van de verkrijgende vennootschappen vertegenwoordigen.
3.
Dit hoofdstuk geldt niet voor grensoverschrijdende splitsingen waarbij een vennootschap is betrokken waarvan
het doel de collectieve belegging van uit het publiek aangetrokken kapitaal is, met toepassing van het beginsel van
risicospreiding en waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de houders ten laste van de activa van die
vennootschap rechtstreeks of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Met dergelijke inkopen of terugbetalingen
wordt gelijkgesteld ieder handelen van een dergelijke vennootschap om te voorkomen dat de waarde van haar
deelnemingsrechten ter beurze aanzienlijk afwijkt van de intrinsieke waarde.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat dit hoofdstuk niet van toepassing is op vennootschappen in een van de volgende
omstandigheden:
a) de vennootschap is in vereffening en is begonnen met de verdeling van activa onder haar deelnemers;
b) de vennootschap is onderworpen aan afwikkelingsinstrumenten, ‐bevoegdheden en -mechanismen waarin titel IV
van Richtlijn 2014/59/EU voorziet.
5.

De lidstaten kunnen besluiten dit hoofdstuk niet toe te passen op vennootschappen:

a) in een insolventieprocedure of ten aanzien waarvan een preventieve herstructureringsprocedure loopt;
b) waartegen een andere dan de in lid 4, onder a), bedoelde vereffeningsprocedure is ingeleid; of
c) waarop crisispreventiemaatregelen als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 101, van Richtlijn 2014/59/EU van het
Europees Parlement en de Raad van toepassing zijn.
Artikel 160 ter
Definities
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1) "vennootschap ": een kapitaalvennootschap met een vorm als bedoeld in bijlage II;
2) "gesplitste vennootschap": een vennootschap die in het kader van een grensoverschrijdende splitsing al haar activa
en passiva op twee of meer vennootschappen overdraagt bij een volledige splitsing, of een deel van haar activa en
passiva aan een of meer vennootschappen overdraagt bij een gedeeltelijke splitsing of een splitsing door scheiding;
3) "verkrijgende vennootschap": een vennootschap die die nieuw wordt opgericht in de loop van een grensover
schrijdende splitsing;
4) "splitsing": een verrichting waarbij hetzij:
a) een gesplitste vennootschap bij de ontbinding zonder vereffening al haar activa en passiva overdraagt aan twee
of meer nieuw opgerichte vennootschappen (hierna "de verkrijgende vennootschappen" genoemd), tegen
uitreiking aan de deelnemers in de gesplitste vennootschap van effecten of aandelen in de verkrijgende
vennootschappen, en, waar van toepassing, met een betaling in geld van niet meer dan 10 % van de nominale
waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, een betaling in geld van niet meer dan 10 % van de
fractiewaarde van die effecten of aandelen (hierna "volledige splitsing" genoemd);
b) een gesplitste vennootschap een deel van haar activa en passiva overdraagt aan een of meer verkrijgende
vennootschappen, tegen uitreiking aan de deelnemers in de gesplitste vennootschap van effecten of aandelen in
de verkrijgende vennootschappen of in de gesplitste vennootschap of in zowel de verkrijgende
vennootschappen als de gesplitste vennootschap, en, waar van toepassing, met een betaling in geld van niet
meer dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, een betaling in geld van niet
meer dan 10 % van de fractiewaarde van deze effecten of aandelen (hierna "gedeeltelijke splitsing" genoemd); of
c) een gesplitste vennootschap een deel van haar activa en passiva overdraagt aan één of meer de verkrijgende
vennootschappen tegen uitreiking van effecten of aandelen in de verkrijgende vennootschappen aan de
gesplitste vennootschap (hierna "splitsing door scheiding" genoemd).
Artikel 160 quater
Procedures en formaliteiten
Overeenkomstig het Unierecht regelt het nationale recht van de lidstaat van de gesplitste vennootschap die onderdelen
van de procedures en formaliteiten die in verband met de grensoverschrijdende splitsing in acht moeten worden
genomen om het aan de splitsing voorafgaande attest te verkrijgen, en regelt het recht van de lidstaten van de
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verkrijgende vennootschappen die onderdelen van de procedures en formaliteiten die in acht moeten worden
genomen na ontvangst van het aan de splitsing voorafgaande attest.
Artikel 160 quinquies
Voorstel voor grensoverschrijdende splitsingen
Het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de gesplitste vennootschap stelt het voorstel voor een grensover
schrijdende splitsing op. In het voorstel voor een grensoverschrijdende splitsing wordt ten minste vermeld:
a) de rechtsvorm en de naam van de gesplitste vennootschap en de plaats van haar statutaire zetel, alsmede de
rechtsvorm en de naam die worden voorgesteld voor de nieuwe uit de grensoverschrijdende splitsing ontstane
vennootschap of vennootschappen en de voorgestelde plaats van hun statutaire zetels;
b) de ruilverhouding van de effecten of aandelen die het kapitaal van de vennootschappen vertegenwoordigen en, in
voorkomend geval, het bedrag van de betaling in geld;
c) de wijze van uitreiking van de effecten of aandelen die het kapitaal van de verkrijgende vennootschappen of van de
gesplitste vennootschap vertegenwoordigen;
d) het voorgestelde indicatieve tijdschema voor de grensoverschrijdende splitsing;
e) de waarschijnlijke gevolgen van de grensoverschrijdende splitsing voor de werkgelegenheid;
f)

de datum vanaf welke de effecten of aandelen die het kapitaal van de vennootschappen vertegenwoordigen, recht
geven in de winst te delen, alsmede elke bijzondere voorwaarde betreffende dit recht;

g) vanaf welke datum of data de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn
verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen;
h) bijzondere voordelen die worden toegekend aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende en
controlerende organen van de gesplitste vennootschap;
i)

de rechten die door de verkrijgende vennootschappen worden toegekend aan de deelnemers in de gesplitste
vennootschap met bijzondere rechten of aan de houders van andere effecten dan aandelen die het kapitaal van de
gesplitste vennootschap vertegenwoordigen, of de ten aanzien van hen voorgestelde maatregelen;

j)

de oprichtingsakten van de verkrijgende vennootschappen, in voorkomend geval, en de statuten indien zij in een
afzonderlijke akte zijn opgenomen, en elke wijziging van de oprichtingsakte van de gesplitste vennootschap in
geval van een gedeeltelijke splitsing of van een splitsing door scheiding;

k) in voorkomend geval, informatie over de procedures waarbij overeenkomstig artikel 160 terdecies regelingen
worden vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop de werknemers bij de vaststelling van hun medezeggen
schapsrechten in de verkrijgende vennootschappen worden betrokken;
l)

een nauwkeurige beschrijving van de activa en passiva van de gesplitste vennootschap en van hoe deze activa en
passiva worden verdeeld onder de verkrijgende vennootschappen, of worden aangehouden door de gesplitste
vennootschap in het geval van een gedeeltelijke splitsing of van een splitsing door scheiding, met inbegrip van de
behandeling van activa of passiva die niet expliciet zijn toegewezen in het voorstel voor een grensoverschrijdende
splitsing, zoals activa en passiva die onbekend zijn op de datum waarop het voorstel voor een grensover
schrijdende splitsing wordt opgesteld;

m) informatie over de evaluatie van de activa en de passiva die worden toegewezen aan elke bij de grensover
schrijdende splitsing betrokken vennootschap;
n) de datum van de jaarrekeningen van de gesplitste vennootschap die wordt gebruikt om de voorwaarden van de
grensoverschrijdende splitsing vast te stellen;
o) in voorkomend geval, de verdeling onder de deelnemers in de gesplitste vennootschap van aandelen en effecten in
de verkrijgende vennootschappen, in de gesplitste vennootschap of in beide, alsmede het criterium waarop die
verdeling is gebaseerd;
p) een nadere omschrijving van de aangeboden geldelijke vergoeding voor de deelnemers, in overeenstemming met
artikel 160 decies;
q) aan schuldeisers geboden waarborgen, zoals garanties of pandrechten.
Artikel 160 sexies
Verslag van het bestuurs- of leidinggevende orgaan aan de deelnemers in de vennootschap en de werknemers
1.
Het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de gesplitste vennootschap stelt voor de deelnemers in de
vennootschap en de werknemers een verslag op waarin de wettelijke en economische aspecten van de grensover
schrijdende splitsing worden toegelicht en verantwoord en waarin de gevolgen van de grensoverschrijdende splitsing
voor de werknemers worden toegelicht.
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In het verslag wordt met name toelichting gegeven over de gevolgen van de grensoverschrijdende splitsing voor de
toekomstige bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
2.

Het verslag omvat tevens een deel voor de deelnemers in de vennootschap en een deel voor de werknemers.

De vennootschap kan besluiten of één verslag met de twee delen wordt opgesteld, dan wel een afzonderlijk verslag
voor respectievelijk de deelnemers in de vennootschap en de werknemers met het relevante deel.
3.

In het deel van het verslag voor de deelnemers in de vennootschap wordt met name toelichting gegeven over:

a) de geldelijke vergoeding en de voor de vaststelling van de geldelijke vergoeding gebruikte methode;
b) de ruilverhouding van de aandelen en, waar van toepassing, de voor de vaststelling van de ruilverhouding van de
aandelen gebruikte methode of methoden;
c) de gevolgen van de grensoverschrijdende splitsing voor de deelnemers in de vennootschap;
d) de rechten en de rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor deelnemers in de vennootschap in overeenstemming
met artikel 160 decies.
4.
Het deel van het verslag voor de deelnemers in de vennootschap is niet vereist wanneer alle deelnemers in de
vennootschap ermee hebben ingestemd van dat vereiste af te zien. De lidstaten kunnen eenpersoonsvennootschappen
uitsluiten van de bepalingen van dit artikel.
5.

In het deel van het verslag voor de werknemers wordt met name toelichting gegeven over:

a) de gevolgen van de grensoverschrijdende splitsing voor de arbeidsrelaties en, in voorkomend geval, alle
maatregelen om die relaties te vrijwaren;
b) materiële wijzigingen van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden of van de vestigingsplaatsen van de vennootschap;
c) de vraag hoe de in de punten a) en b) bedoelde factoren van invloed zijn op dochterondernemingen van de
vennootschap.
6.
Het verslag of de verslagen worden samen met het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing, indien
beschikbaar, uiterlijk zes weken vóór de datum van de in artikel 160 nonies bedoelde algemene vergadering minstens
in elektronische vorm ter beschikking gesteld van de deelnemers in de vennootschap en de vertegenwoordigers van de
werknemers van de gesplitste vennootschap of, indien er geen vertegenwoordigers zijn, van de werknemers zelf.
7.
Wanneer het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de gesplitste vennootschap tijdig een advies over de in de
leden 1en 5 bedoelde informatie ontvangt van de vertegenwoordigers van de werknemers of, indien er geen zulke
vertegenwoordigers zijn, van de werknemers zelf, zoals bepaald in het nationale recht, worden de deelnemers in de
vennootschap daarvan op de hoogte gebracht en wordt dit advies aan het verslag gehecht.
8.
Het deel van het verslag voor de werknemers hoeft niet te worden opgesteld wanneer alle werknemers van de
gesplitste vennootschap en in voorkomend geval haar dochterondernemingen tot het bestuurs- of leidinggevende
orgaan behoren.
9.
Wanneer van het in lid 3 bedoelde deel van het verslag voor de deelnemers in de vennootschap wordt afgezien
overeenkomstig lid 4 en het in lid 5 bedoelde deel voor de werknemers niet vereist is op grond van lid 7, is het verslag
niet vereist.
10.
De leden 1 tot en met 9 van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepasselijke informatie- en
raadplegingsrechten en -procedures die op nationaal niveau zijn ingesteld na de omzetting van de Richtlijnen
2002/14/EG en 2009/38/EG.
Artikel 160 septies
Verslag van onafhankelijke deskundige
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat een onafhankelijke deskundige het voorstel voor de grensoverschrijdende
splitsing onderzoekt en een verslag opstelt voor de deelnemers in de vennootschap. Dit verslag wordt uiterlijk een
maand voor de datum van de in artikel 160 nonies bedoelde algemene vergadering te hunner beschikking gesteld.
Naargelang het recht van de lidstaat kan de deskundige een natuurlijk of rechtspersoon zijn.
2.
Het in lid 1 bedoelde verslag bevat in ieder geval het advies van de deskundige over de vraag of de geldelijke
vergoeding en de ruilverhouding adequaat zijn. Bij de beoordeling van de geldelijke vergoeding houdt de deskundige
rekening met de eventuele marktprijs van de aandelen in de gesplitste vennootschap vóór de aankondiging van het
splitsingsvoorstel of met de waarde van de vennootschap, exclusief de gevolgen van de voorgestelde splitsing, zoals
bepaald volgens algemeen aanvaarde waarderingsmethoden. In het verslag wordt ten minste:
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a) aangegeven volgens welke methode of methoden de voorgestelde geldelijke vergoeding is vastgesteld;
b) aangegeven volgens welke methode of methode de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld;
c) aangegeven of deze methode of methoden passend zijn om de geldelijke vergoeding en de ruilverhouding van de
aandelen te beoordelen, tot welke waarde die methoden leiden, en wordt een advies gegeven over het betrekkelijke
gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan die methoden is gehecht; en
d) beschreven welke bijzondere moeilijkheden zich eventueel bij de waardering hebben voorgedaan.
De deskundige mag van de gesplitste vennootschap alle informatie verkrijgen die noodzakelijk is voor de vervulling
van zijn taak.
3.
Noch een onderzoek van het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing door een onafhankelijke
deskundige, noch een onafhankelijk deskundigenverslag is vereist, indien alle deelnemers in de gesplitste
vennootschap aldus zijn overeengekomen. De lidstaten kunnen eenpersoonsvennootschappen uitsluiten van de
toepassing van dit artikel.

Artikel 160 octies
Openbaarmaking
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende documenten door de vennootschap openbaar worden gemaakt en
uiterlijk één maand voor de datum van de in artikel 160 decies bedoelde algemene vergadering publiek beschikbaar
worden gesteld in het register van de lidstaat van de gesplitste vennootschap:
a) het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing; en
b) een kennisgeving aan de deelnemers, de schuldeisers en de vertegenwoordigers van de werknemers van de
gesplitste vennootschap of, indien er geen zulke vertegenwoordigers zijn, aan de werknemers zelf, dat zij uiterlijk
vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij de vennootschap opmerkingen kunnen indienen
betreffende het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing.
De lidstaten kunnen eisen dat het verslag van de onafhankelijke deskundige openbaar wordt gemaakt en publiek
beschikbaar wordt gesteld in het register.
De lidstaten zorgen ervoor dat de vennootschap in staat is vertrouwelijke informatie uit te zonderen van de
openbaarmaking van het verslag van de onafhankelijke deskundige.
De overeenkomstig dit lid openbaar gemaakte documenten zijn ook toegankelijk door middel van het systeem van
gekoppelde registers.
2.
De lidstaten kunnen een gesplitste vennootschap vrijstellen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde openbaarma
kingsverplichting wanneer deze vennootschap de in lid 1 van dit artikel bedoelde documenten gratis op haar website
beschikbaar stelt gedurende een ononderbroken periode die aanvangt ten minste één maand vóór de datum die is
vastgesteld voor de in artikel 160 nonies bedoelde algemene vergadering en die niet eerder eindigt dan bij de sluiting
van die vergadering.
De lidstaten mogen evenwel geen verplichtingen verbinden aan of beperkingen stellen aan die vrijstelling, behalve die
welke noodzakelijk zijn om de veiligheid van de website en de authenticiteit van de documenten te waarborgen, en
die evenredig zijn met de te verwezenlijken doelstellingen.
3.
Wanneer de gesplitste vennootschap overeenkomstig lid 2 van dit artikel het voorstel voor de grensover
schrijdende splitsing ter beschikking stelt, dient zij ten minste één maand voor de datum van de in artikel 160 nonies
bedoelde algemene vergadering bij het register de volgende informatie in:
a) de rechtsvorm en de naam van de gesplitste vennootschap en de plaats van haar statutaire zetel en de voor de
nieuw opgerichte, uit de grensoverschrijdende splitsing ontstane vennootschap of vennootschappen voorgestelde
rechtsvorm en naam en de voorgestelde plaats van hun statutaire zetel;
b) het register waarbij voor de gesplitste vennootschap de in artikel 14 bedoelde akten zijn neergelegd, en haar
inschrijvingsnummer in dat register;
c) een vermelding van de regelingen die voor de uitoefening van de rechten van schuldeisers, werknemers en
deelnemers in de vennootschap zijn getroffen; en
d) details van de website waar het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing, de in lid 1 bedoelde kennisgeving
en het deskundigenverslag en volledige informatie over de in dit lid, onder c), bedoelde regelingen online en
kosteloos verkrijgbaar zijn.
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Het register stelt de onder de punten a) tot en met d) van de eerste alinea bedoelde informatie aan het publiek
beschikbaar.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat aan de in de leden 1 en 3 bedoelde informatie volledig online kan worden
ingediend zonder dat de aanvragers persoonlijk moeten verschijnen voor een bevoegde instantie in de betrokken
lidstaat, overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk III van titel I.
5.
Naast de in de leden 1, 2 en 3, van dit artikel bedoelde openbaarmaking kunnen de lidstaten eisen dat het
voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing of de in lid 3 van dit artikel bedoelde informatie in hun nationale
publicatieblad of via een centraal elektronisch platform overeenkomstig artikel 16, lid 3, wordt bekendgemaakt. In dat
geval zorgen de lidstaten ervoor dat het register de relevante informatie doorzendt aan het nationale publicatieblad of
aan een centraal elektronisch platform.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde documentatie of de in lid 3 bedoelde informatie kosteloos
toegankelijk is voor het publiek via het systeem van gekoppelde registers.
De lidstaten zorgen er bovendien voor dat de vergoedingen die de registers de vennootschap in rekening brengen voor
de in de leden 1 en 3 bedoelde openbaarmaking en, in voorkomend geval, voor de in lid 5 bedoelde bekendmaking,
niet hoger zijn dan de terugvordering van de kosten van de dienstverlening.
Artikel 160 nonies
Goedkeuring door de algemene vergadering
1.
Na kennis te hebben genomen van de verslagen bedoeld in de artikelen 160 sexies en 160 septies, naargelang het
geval, van de overeenkomstig artikel 160 sexies ingediende adviezen van de werknemers en van de overeenkomstig
artikel 160 octies ingediende opmerkingen, beslist de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap door
middel van een besluit over de goedkeuring van het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing en over de vraag
of de oprichtingsakte en de statuten, indien die in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, worden aangepast.
2.
De algemene vergadering van de gesplitste vennootschap kan zich het recht voorbehouden de totstandkoming
van de grensoverschrijdende splitsing afhankelijk te stellen van haar uitdrukkelijke bekrachtiging van de in artikel 160
terdecies bedoelde regelingen.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat voor de goedkeuring van het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing en
van elke wijziging van dat voorstel een meerderheid vereist is van niet minder dan twee derde maar niet meer dan
90 % van de stemmen die verbonden zijn aan de aandelen of aan het op de algemene vergadering vertegenwoordigde
geplaatste kapitaal. De stemmingsdrempel is hoe dan ook niet hoger dan die waarin het nationale recht voorziet voor
de goedkeuring van grensoverschrijdende fusies.
4.
Wanneer een clausule in het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing of een wijziging van de
oprichtingsakte van de gesplitste vennootschap tot een toename van de economische verplichtingen van een
deelnemer ten aanzien van de vennootschap of derden leidt, kunnen de lidstaten in dergelijke specifieke
omstandigheden als voorwaarde stellen dat een dergelijke clausule of de wijziging van de oprichtingsakte van de
gesplitste vennootschap door de betrokken deelnemer wordt goedgekeurd, mits die deelnemer de in artikel 160 decies
neergelegde rechten niet kan uitoefenen.
5.
De lidstaten zorgen ervoor dat de goedkeuring van de grensoverschrijdende splitsing door de algemene
vergadering niet uitsluitend op de volgende gronden kan worden aangevochten:
a) de in artikel 160 quinquies, onder b), bedoelde ruilverhouding van de aandelen is niet adequaat vastgesteld;
b) de in artikel 160 quinquies, onder p), bedoelde geldelijke vergoeding is niet adequaat vastgesteld; of
c) de informatie die is verstrekt met betrekking tot de onder a bedoelde ruilverhouding en de onder b) bedoelde
geldelijke vergoeding voldoet niet aan de wettelijke vereisten.
Artikel 160 decies
Bescherming van de deelnemers in de vennootschap
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste de deelnemers in een gesplitste vennootschap die tegen het voorstel
voor de grensoverschrijdende splitsing hebben gestemd, het recht hebben hun aandelen onder de in de leden 2 tot en
met 6 bedoelde voorwaarden te vervreemden voor een adequate geldelijke vergoeding, mits zij als gevolg van de
grensoverschrijdende splitsing aandelen in de verkrijgende vennootschappen zouden verwerven naar het recht van
een andere lidstaat dan de lidstaat van de gesplitste vennootschap.
De lidstaten kunnen het in de eerste alinea bedoelde recht ook aan andere deelnemers in de gesplitste vennootschap
toekennen.
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De lidstaten kunnen eisen dat het uitdrukkelijke verzet tegen het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing, het
voornemen van de deelnemers in de vennootschap om gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun
aandelen, of beide, uiterlijk op de in artikel 160 nonies bedoelde algemene vergadering naar behoren wordt
gedocumenteerd. De lidstaten kunnen toestaan dat registratie van verzet tegen het voorstel voor de grensover
schrijdende splitsing als passende documentatie van een tegenstem wordt beschouwd.
2.
De lidstaten stellen de termijn vast waarbinnen de in lid 1 bedoelde deelnemers aan de gesplitste vennootschap
kennis moeten geven van hun besluit om gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun aandelen. Die
termijn verstrijkt in geen geval later dan één maand na de in artikel 160 nonies bedoelde algemene vergadering. De
lidstaten zorgen ervoor dat de gesplitste vennootschap een elektronisch adres opgeeft waarop zij die kennisgeving
elektronisch kan ontvangen.
3.
De lidstaten stellen voorts een termijn vast voor de betaling van de in het voorstel voor de grensoverschrijdende
splitsing gespecificeerde geldelijke vergoeding. Die termijn mag niet later eindigen dan twee maanden nadat de
grensoverschrijdende splitsing overeenkomstig artikel 160 octodecies van kracht wordt.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat deelnemers die kennis hebben gegeven van hun besluit om gebruik te maken van
het recht op vervreemding van hun aandelen, maar die van oordeel zijn dat de door de gesplitste vennootschap
aangeboden geldelijke vergoeding niet adequaat is vastgesteld, het recht hebben bij bevoegde instanties of krachtens
het nationale recht gemachtigde instanties om een aanvullende geldelijke vergoeding te verzoeken. De lidstaten stellen
een termijn vast voor het verzoek om een aanvullende geldelijke vergoeding.
De lidstaten kunnen bepalen dat het definitieve besluit tot toekenning van een aanvullende geldelijke vergoeding geldig
is voor alle deelnemers in de gesplitste vennootschap die overeenkomstig lid 2 kennis hebben gegeven van hun besluit
om gebruik te maken van het recht op vervreemding van hun aandelen.
5.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde rechten worden geregeld door het recht
van de lidstaat waaronder de gesplitste vennootschap valt, en dat de exclusieve bevoegdheid voor de beslechting van
geschillen die verband houden met deze rechten bij de gerechten van die lidstaat ligt.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat deelnemers in de gesplitste vennootschap die niet beschikten over of geen gebruik
hebben gemaakt van het recht op vervreemding van hun aandelen, maar die van mening zijn dat de in het voorstel
voor de grensoverschrijdende splitsing uiteengezette ruilverhouding van de aandelen niet passend is, deze verhouding
kunnen aanvechten en een betaling in geld kunnen vorderen. De procedure daartoe wordt ingeleid bij de bevoegde
instantie of een instantie die is gemachtigd krachtens het recht van de lidstaat waaronder de gesplitste vennootschap
valt, binnen de in dat nationale recht bepaalde termijn, en deze procedure verhindert de inschrijving van de grensover
schrijdende splitsing in het register niet. De gegeven beslissing bindt de verkrijgende vennootschappen en in het geval
van een gedeeltelijke splitsing ook de gesplitste vennootschap.
7.
De lidstaten kunnen ook bepalen dat de betrokken verkrijgende vennootschap en in het geval van een
gedeeltelijke splitsing ook de gesplitste vennootschap kan voorzien in aandelen of in een andere vergoeding in natura
in plaats van in een betaling in geld.
Artikel 160 undecies
Bescherming van de schuldeisers
1.
De lidstaten bieden een passende bescherming van de belangen van de schuldeisers wier vorderingen vóór de
openbaarmaking van het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing zijn ontstaan en ten tijde van die
openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn.
De lidstaten zorgen ervoor dat de schuldeisers die geen genoegen nemen met de in artikel 160 quinquies, onder q),
bedoelde waarborgen die in het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing worden geboden, de geschikte
administratieve of gerechtelijke instanties kunnen verzoeken om passende waarborgen binnen drie maanden na de in
artikel 160 octies bedoelde openbaarmaking van het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing, mits zulke
schuldeisers op geloofwaardige wijze kunnen aantonen dat de voldoening van hun vorderingen als gevolg van de
grensoverschrijdende splitsing in het gedrang is, en dat van de vennootschap geen passende waarborgen zijn
verkregen.
De lidstaten zorgen ervoor dat de waarborgen afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de grensover
schrijdende splitsing overeenkomstig artikel 160 octodecies van kracht wordt.
2.
Wanneer een schuldeiser van de gesplitste vennootschap geen voldoening krijgt van de vennootschap waaraan
het passief is toegewezen, zijn de andere verkrijgende vennootschappen, en, in het geval van een gedeeltelijke splitsing
of van een splitsing door scheiding, de gesplitste vennootschap, samen met de vennootschap waaraan het passief is
toegewezen hoofdelijk tot nakoming van die verbintenis gehouden. Het maximumbedrag van de hoofdelijke
aansprakelijkheid van een vennootschap die aan de splitsing deelneemt, wordt beperkt tot de waarde van het
nettoactief dat aan die vennootschap op de datum waarop de splitsing van kracht wordt, wordt toegewezen.
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3.
De lidstaten kunnen eisen dat het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de gesplitste vennootschap een
verklaring verstrekt waarin de actuele financiële toestand van de vennootschap nauwkeurig wordt weergegeven op
een datum die ten vroegste één maand voor de openbaarmaking van de verklaring valt.. In de verklaring wordt
aangegeven dat het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de gesplitste vennootschap op basis van de informatie
waarover het beschikt op de datum van die verklaring en na redelijke verzoeken om inlichtingen, niet op de hoogte is
van enige redenen waarom een verkrijgende vennootschap en, in het geval van een gedeeltelijke splitsing, de gesplitste
vennootschap, wanneer de splitsing van kracht wordt, niet in staat zou zijn te voldoen aan de haar in het voorstel voor
de grensoverschrijdende splitsing toegewezen verplichtingen wanneer die opeisbaar worden. De verklaring wordt
samen met het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 160 octies.
4.
De leden 1, 2 en 3 doen niet af aan de toepassing van het recht van de lidstaat van de gesplitste vennootschap
met betrekking tot het voldoen of het stellen van zekerheden voor geldelijke of niet-geldelijke verbintenissen ten
aanzien van overheidsinstanties.

Artikel 160 duodecies
Informatie en raadpleging van werknemers
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de informatie- en raadplegingsrechten van werknemers in verband met de
grensoverschrijdende splitsing worden geëerbiedigd en worden uitgeoefend overeenkomstig het rechtskader van
Richtlijn 2002/14/EG, en van Richtlijn 2001/23/EG wanneer de grensoverschrijdende splitsing wordt beschouwd als
overgang van een onderneming in de zin van Richtlijn 2001/23/EG, en, indien van toepassing voor ondernemingen
of concerns met een communautaire dimensie, overeenkomstig het rechtskader van Richtlijn 2009/38/EG. De
lidstaten kunnen besluiten de informatie- en raadplegingsrechten van de werknemers ook op werknemers van andere
dan de in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2002/14/EG bedoelde vennootschappen toe te passen.
2.
Niettegenstaande artikel 160 sexies, lid 7, en artikel 160 octies, lid 1, onder b), zorgen de lidstaten ervoor dat de
informatie- en raadplegingsrechten van werknemers worden geëerbiedigd, ten minste voordat een besluit wordt
genomen over het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing of, als dat eerder gebeurt, over het in artikel 160
sexies bedoelde verslag, zodat de werknemers vóór de in artikel 160 nonies bedoelde algemene vergadering een
gemotiveerd antwoord ontvangen.
3.
Onverminderd van kracht zijnde bepalingen of praktijken die gunstiger zijn voor werknemers, stellen de
lidstaten de praktische regelingen vast voor de uitoefening van het recht op informatie en raadpleging overeenkomstig
artikel 4 van Richtlijn 2002/14/EG.

Artikel 160 terdecies
Werknemersmedezeggenschap
1.
Onverminderd lid 2 is elke verkrijgende vennootschap onderworpen aan de voorschriften betreffende
werknemersmedezeggenschap die in voorkomend geval van toepassing zijn in de lidstaat waar zij haar statutaire zetel
heeft.
2.
De voorschriften betreffende werknemersmedezeggenschap die in voorkomend geval van toepassing zijn in de
lidstaat waar de uit de grensoverschrijdende splitsing ontstane vennootschap haar statutaire zetel heeft, zijn evenwel
niet van toepassing indien de gesplitste vennootschap in de zes maanden voorafgaand aan de openbaarmaking van
het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing een gemiddeld aantal werknemers heeft van vier vijfde van de
toepasselijke drempel, zoals bepaald in het recht van de lidstaat van de gesplitste vennootschap, wat aanleiding geeft
tot werknemersmedezeggenschap in de zin van artikel 2, onder k), van Richtlijn 2001/86/EG, of indien het nationale
recht van toepassing op elke verkrijgende vennootschap niet:
a) voorziet in ten minste hetzelfde niveau van werknemersmedezeggenschap dat van toepassing was in de gesplitste
vennootschap vóór de grensoverschrijdende splitsing, gemeten naar het aantal werknemersvertegenwoordigers
onder de leden van het toezichthoudende of bestuursorgaan, in de commissies van die organen of in het
leidinggevende orgaan dat belast is met de winstbepalende entiteiten van de vennootschap, die in aanmerking
komen voor werknemersvertegenwoordiging; of
b) voorschrijft dat werknemers van in andere lidstaten gelegen vestigingen van de verkrijgende vennootschappen
hetzelfde recht tot uitoefening van medezeggenschapsrechten hebben als de werknemers in de lidstaat waar de
verkrijgende vennootschap haar statutaire zetel heeft.
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3.
In de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen wordt de medezeggenschap van werknemers in de uit de
grensoverschrijdende splitsing ontstane vennootschappen en de wijze waarop de werknemers bij de vaststelling van
die rechten worden betrokken, door de lidstaten op overeenkomstige wijze en onverminderd de leden 4 tot en met 7
van dit artikel geregeld volgens de beginselen en regelingen vervat in artikel 12, leden 2 en 4, van Verordening (EG)
nr. 2157/2001 en de volgende bepalingen van Richtlijn 2001/86/EG:
a) artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, onder a), i), en b), en artikel 3, lid 3, en de eerste twee zinnen van artikel 3, lid 4, en
artikel 3, leden 5 en 7;
b) artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, onder a), g) en h), en artikel 4, leden 3 en 4;
c) artikel 5;
d) artikel 6;
e) artikel 7, lid 1, met uitzondering van het tweede streepje van punt b);
f) de artikelen 8, 10, 11 en 12; en
g) deel 3, onder a), van de bijlage.
4.

Bij het in regelgeving omzetten van de in lid 3 bedoelde beginselen en procedures:

a) geven de lidstaten de bijzondere onderhandelingsgroep het recht om, bij een meerderheid van twee derde van haar
leden, die ten minste twee derde van de werknemers vertegenwoordigen, te besluiten van onderhandelingen af te
zien of reeds geopende onderhandelingen te beëindigen en zich te verlaten op de regels inzake medezeggenschap
die van kracht zijn in de lidstaten van elke verkrijgende vennootschap;
b) kunnen de lidstaten, wanneer na eerdere onderhandelingen de referentievoorschriften inzake medezeggenschap
van toepassing zijn en niettegenstaande zulke referentievoorschriften, besluiten het aantal werknemersvertegen
woordigers in het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschappen te beperken. Wanneer echter in de
gesplitste vennootschap ten minste een derde van de leden van het toezichthoudende of bestuursorgaan
werknemersvertegenwoordigers waren, kan het aantal werknemersvertegenwoordigers nooit zodanig worden
beperkt dat in het bestuursorgaan minder dan een derde van de leden werknemersvertegenwoordigers zijn;
c) zorgen de lidstaten ervoor dat de regels inzake werknemersmedezeggenschap die vóór de grensoverschrijdende
splitsing van toepassing waren, van toepassing blijven tot de datum waarop eventuele nadien overeengekomen
regels van toepassing worden, of indien er geen regels zijn overeengekomen, tot de datum waarop de referentie
voorschriften van toepassing worden in overeenstemming met deel 3, onder a), van de bijlage bij Richtlijn
2001/86/EG.
5.
De uitbreiding van de medezeggenschapsrechten tot werknemers van de verkrijgende vennootschappen die in
andere lidstaten werkzaam zijn, als bedoeld in lid 2, onder b), houdt voor de lidstaten die deze keuze maken, geen
verplichting in deze werknemers mee te tellen bij de berekening van het drempelaantal werknemers dat volgens het
nationale recht aanleiding geeft tot medezeggenschapsrechten.
6.
Wanneer een van de verkrijgende vennootschappen volgens de in lid 2 bedoelde voorschriften onder een stelsel
van werknemersmedezeggenschap moet vallen, is die vennootschap verplicht een rechtsvorm aan te nemen die de
uitoefening van medezeggenschapsrechten mogelijk maakt.
7.
Wanneer de verkrijgende vennootschap werkt met een stelsel van werknemersmedezeggenschap, is zij verplicht
maatregelen te nemen om de medezeggenschapsrechten van de werknemers te beschermen in geval van eventuele
daaropvolgende, grensoverschrijdende of binnenlandse, omzettingen, fusies of splitsingen voor een termijn van vier
jaar nadat de grensoverschrijdende splitsing van kracht is geworden, door de in de leden 1 tot en met 6 vastgestelde
voorschriften op overeenkomstige wijze toe te passen.
8.
De vennootschap stelt haar werknemers of hun vertegenwoordigers onverwijld in kennis van de resultaten van
de onderhandelingen over de werknemersmedezeggenschap.
Artikel 160 quaterdecies
Aan de splitsing voorafgaand attest
1.
De lidstaten wijzen de rechterlijke, notariële of andere bevoegde instantie of instanties aan voor het toezicht op
de rechtmatigheid van grensoverschrijdende splitsingen wat betreft de gedeelten van de procedure die door het recht
van de lidstaat van de gesplitste vennootschap worden geregeld, en voor de afgifte van een aan de splitsing
voorafgaand attest waaruit blijkt dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en alle procedures en formaliteiten
correct zijn vervuld in die lidstaat (hierna "de bevoegde instantie" genoemd).
Die vervulling van procedures en formaliteiten kan betrekking hebben op het voldoen of het stellen van zekerheden
voor geldelijke of niet-geldelijke verbintenissen ten aanzien van overheidsinstanties of op de naleving van specifieke
sectorale vereisten, met inbegrip van het stellen van zekerheden voor uit lopende procedures voortvloeiende
verbintenissen.

12.12.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 321/39

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvraag van een aan de splitsing voorafgaande attest door de gesplitste
vennootschap vergezeld gaat van:
a) het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing;
b) het verslag en in voorkomend geval het aangehechte advies als bedoeld in artikel 160 sexies, alsmede het in artikel
160 septies bedoelde verslag, indien zij beschikbaar zijn;
c) alle overeenkomstig artikel 160 octies, lid 1, ingediende opmerkingen; en
d) informatie over de in artikel 160 nonies bedoelde goedkeuring door de algemene vergadering.
3.
De lidstaten kunnen eisen dat de aanvraag door de gesplitste vennootschap van het aan de splitsing voorafgaande
attest vergezeld gaat van aanvullende informatie, met name over bijvoorbeeld:
a) het aantal werknemers ten tijde van het opstellen van het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing;
b) het bestaan van dochterondernemingen en hun respectieve geografische ligging;
c) informatie over de nakoming van verbintenissen van de gesplitste vennootschap ten aanzien van overheidsin
stanties.
Voor de toepassing van dit lid kunnen de bevoegde instanties die informatie, als zij niet door de gesplitste
vennootschap wordt verstrekt, opvragen bij andere relevante instanties.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 2 en 3 bedoelde aanvraag, waaronder de indiening van informatie
en documenten, volledig online kan worden verricht zonder dat de aanvragers persoonlijk moeten verschijnen voor de
bevoegde instantie, overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk III van titel I.
5.
Om te voldoen aan de in artikel 160 terdecies vastgestelde regels inzake werknemersmedezeggenschap gaat de
bevoegde instantie in de lidstaat van de gesplitste vennootschap na of het voorstel voor de grensoverschrijdende
splitsing informatie bevat over de procedures volgens welke de relevante regelingen worden vastgesteld en over de
mogelijke opties voor deze regelingen.
6.

In het kader van het in lid 1 bedoelde toezicht onderzoekt de bevoegde instantie het volgende:

a) alle overeenkomstig de leden 2 en 3 bij de bevoegde instantie ingediende documenten en informatie;
b) een vermelding door de gesplitste vennootschap dat de in artikel 160 terdecies, leden 3 en 4, bedoelde procedure
van start is gegaan, indien van toepassing.
7.
De lidstaten zorgen ervoor dat het in lid 1 bedoelde toezicht plaatsvindt binnen drie maanden na de datum van
ontvangst van de documenten en informatie betreffende de goedkeuring van de grensoverschrijdende splitsing door
de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap. Dit toezicht leidt tot een van de volgende resultaten:
a) indien wordt vastgesteld dat de grensoverschrijdende splitsing aan alle relevante voorwaarden voldoet en dat alle
noodzakelijke procedures en formaliteiten zijn vervuld, geeft de bevoegde instantie het aan de splitsing
voorafgaande attest af;
b) indien wordt vastgesteld dat de grensoverschrijdende splitsing niet aan alle relevante voorwaarden voldoet of dat
niet alle noodzakelijke procedures en formaliteiten zijn vervuld, geeft de bevoegde instantie het aan de splitsing
voorafgaande attest niet af en stelt zij de vennootschap in kennis van de redenen voor haar besluit. In dat geval kan
de bevoegde instantie de vennootschap de mogelijkheid bieden om aan de relevante voorwaarden te voldoen of om
de procedures en formaliteiten binnen een passende termijn te verrichten.
8.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie het aan de splitsing voorafgaande attest niet afgeeft indien
overeenkomstig het nationale recht wordt vastgesteld dat een grensoverschrijdende splitsing is opgezet voor
onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of
nationaal recht, of voor criminele doeleinden.
9.
Indien er bij de bevoegde instantie tijdens het in lid 1 bedoelde toezicht ernstige twijfels rijzen die erop wijzen dat
de grensoverschrijdende splitsing is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn
op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden, neemt zij de relevante feiten en
omstandigheden in aanmerking, zoals indicatieve factoren, indien van belang en niet op zichzelf beschouwd, waarvan
de bevoegde instantie in het kader van het in lid 1 bedoelde toezicht, onder meer door raadpleging van de relevante
instanties, kennis heeft genomen. De beoordeling in de zin van dit lid wordt per geval verricht volgens een procedure
die onder het nationale recht valt.
10.
Wanneer het voor de beoordeling in de zin van de leden 8 en 9 noodzakelijk is om rekening te houden met
aanvullende informatie of om aanvullende onderzoeksactiviteiten te verrichten, kan de in lid 7 bedoelde termijn van
drie maanden voor maximaal drie maanden worden verlengd.
11.
Wanneer het vanwege de complexiteit van de grensoverschrijdende procedure niet mogelijk is de beoordeling
binnen de in de leden 7 en 10 bepaalde termijnen uit te voeren, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanvrager vóór het
verstrijken van die termijnen in kennis wordt gesteld van de redenen voor de vertraging.
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12.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie andere relevante instanties met bevoegdheid op de
verschillende gebieden met betrekking tot de grensoverschrijdende splitsing, met inbegrip van die van de lidstaat van
de verkrijgende vennootschappen, kunnen raadplegen, en dat zij bij die instanties en bij de gesplitste vennootschap de
vereiste informatie en documenten kunnen verkrijgen die noodzakelijk is voor het toezicht op de rechtmatigheid van
de grensoverschrijdende splitsing, binnen het in het nationale recht vastgestelde procedurele kader. Voor de
toepassing van de beoordeling kan de bevoegde instantie een beroep doen op een onafhankelijke deskundige.
Artikel 160 quindecies
Toezending van het aan de splitsing voorafgaande attest
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat het aan de splitsing voorafgaande attest met de in artikel 160 sexdecies, lid 1,
bedoelde instanties wordt gedeeld via het systeem van gekoppelde registers.
De lidstaten zorgen er ook voor dat het aan de splitsing voorafgaande attest beschikbaar is via het systeem van
gekoppelde registers.
2.
De toegang tot het aan de splitsing voorafgaande attest is kosteloos voor de in artikel 160 sexdecies, lid 1,
bedoelde instanties en voor de registers.
Artikel 160 sexdecies
Toezicht op de rechtmatigheid van een grensoverschrijdende splitsing
1.
De lidstaten wijzen de rechterlijke, notariële of andere instantie aan die bevoegd is om toezicht te houden op de
rechtmatigheid van de grensoverschrijdende splitsing wat betreft het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op
de voltooiing van de grensoverschrijdende splitsing die door het recht van de lidstaten van de verkrijgende
vennootschappen wordt geregeld, en om de grensoverschrijdende splitsing goed te keuren.
Die instantie zorgt er met name voor dat de verkrijgende vennootschappen voldoen aan de bepalingen van het
nationale recht inzake de oprichting en registratie van vennootschappen en, indien van toepassing, dat de regelingen
inzake werknemersmedezeggenschap in overeenstemming met artikel 160 terdecies zijn vastgesteld.
2.
Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel dient de gesplitste vennootschap bij elke in lid 1 van dit artikel
bedoelde instantie het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing in dat door de in artikel 160 nonies bedoelde
algemene vergadering is goedgekeurd.
3.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat elke aanvraag voor de toepassing van lid 1 door de gesplitste vennootschap,
waaronder de indiening van informatie en documenten, volledig online kan worden verricht zonder dat de aanvragers
persoonlijk moeten verschijnen voor de in lid 1 bedoelde instantie, overeenkomstig de relevante bepalingen van
hoofdstuk III van titel I.
4.
De in lid 1 bedoelde instantie keurt de grensoverschrijdende splitsing goed wanneer zij heeft vastgesteld dat in de
lidstaten van de verkrijgende vennootschappen aan alle relevante voorwaarden is voldaan en alle formaliteiten correct
zijn verricht.
5.
Het in aan de splitsing voorafgaande attest wordt door een in lid 1 bedoelde bevoegde instantie aanvaard als
afdoend bewijs dat de toepasselijke aan de splitsing voorafgaande procedures en formaliteiten in de lidstaat van de
gesplitste vennootschap correct zijn vervuld, zonder welke de grensoverschrijdende splitsing niet kan worden
goedgekeurd.
Artikel 160 septdecies
Registratie
1.
Het recht van de lidstaten van de gesplitste vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen bepaalt
overeenkomstig artikel 16 op welke wijze de voltooiing van de grensoverschrijdende splitsing op het grondgebied van
de betrokken lidstaat openbaar wordt gemaakt in het register.
2.

De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste de volgende informatie als volgt wordt opgenomen in hun registers:

a) in het register van de lidstaten van de verkrijgende vennootschappen, dat de registratie van de verkrijgende
vennootschap het gevolg is van een grensoverschrijdende splitsing;
b) in het register van de lidstaten van de verkrijgende vennootschappen, de data van registratie van de verkrijgende
vennootschappen;
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c) in het register van de lidstaat van de gesplitste vennootschap in het geval van een volledige splitsing, dat de
doorhaling of schrapping van de gesplitste vennootschap het gevolg is van een grensoverschrijdende splitsing;
d) in het register van de lidstaat van de gesplitste vennootschap in het geval van een volledige splitsing, de datum van
de doorhaling of schrapping van de gesplitste vennootschap uit het register;
e) in het register van de lidstaat van de gesplitste vennootschap en de registers van de lidstaten van de verkrijgende
vennootschappen respectievelijk de inschrijvingsnummers, de naam en de rechtsvorm van de gesplitste
vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen.
De registers maken de in de eerste alinea bedoelde informatie openbaar beschikbaar en toegankelijk door middel van
het systeem van gekoppelde registers.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de registers in de lidstaten van de verkrijgende vennootschappen het register in de
lidstaat van de gesplitste vennootschap door middel van het systeem van gekoppelde registers meedelen dat de
verkrijgende vennootschappen zijn geregistreerd. De lidstaten zorgen er ook voor dat, in het geval van een volledige
splitsing, de gesplitste vennootschap onmiddellijk na de ontvangst van al de mededelingen in het register wordt
doorgehaald of eruit wordt geschrapt.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat het register in de lidstaat van de gesplitste vennootschap door middel van het
systeem van gekoppelde registers aan de registers in de lidstaten van de verkrijgende vennootschappen meedeelt dat
de grensoverschrijdende splitsing van kracht is geworden.
Artikel 160 octodecies
Datum waarop de grensoverschrijdende splitsing van kracht wordt
Het recht van de lidstaat van de gesplitste vennootschap bepaalt op welke datum de grensoverschrijdende splitsing van
kracht wordt. Die datum valt nadat het in de artikelen 160 quaterdecies en 160 sexdecies bedoelde toezicht is
uitgevoerd en nadat de registers alle in artikel 160 septdecies, lid 3, bedoelde mededelingen zijn ontvangen.
Artikel 160 novodecies
Gevolgen van een grensoverschrijdende splitsing
1.
Een volledige grensoverschrijdende splitsing die is aangegaan in overeenstemming met de nationale bepalingen
tot omzetting van deze richtlijn, heeft vanaf de in artikel 160 octodecies bedoelde datum de volgende gevolgen:
a) alle activa en passiva van de gesplitste vennootschap, met inbegrip van alle contracten, kredieten, rechten en
verplichtingen, gaan over op de verkrijgende vennootschappen volgens de in het voorstel voor de grensover
schrijdende splitsing aangegeven toewijzing;
b) de deelnemers in de gesplitste vennootschap worden deelnemers in de verkrijgende vennootschappen volgens de in
het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing aangegeven toewijzing van aandelen, tenzij zij hun aandelen
hebben vervreemd zoals bedoeld in artikel 160 decies, lid 1;
c) de rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of
arbeidsrelaties en bestaan op de datum waarop de grensoverschrijdende splitsing van kracht wordt, gaan over op
de verkrijgende vennootschappen;
d) de gesplitste vennootschap houdt op te bestaan.
2.
Een gedeeltelijke grensoverschrijdende splitsing die is aangegaan in overeenstemming met de nationale
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn, heeft vanaf de in artikel 160 octodecies bedoelde datum de volgende
gevolgen:
a) een gedeelte van de activa en passiva van de gesplitste vennootschap, met inbegrip van contracten, kredieten,
rechten en verplichtingen, gaat over op de verkrijgende vennootschap of vennootschappen, terwijl het resterende
gedeelte in de gesplitste vennootschap blijft volgens de in het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing
aangegeven toewijzing;
b) op zijn minst enkele deelnemers in de gesplitste vennootschap worden deelnemers in de verkrijgende
vennootschap of vennootschappen en op zijn minst enkele deelnemers blijven in de gesplitste vennootschap of
worden deelnemers in beide vennootschappen volgens de in het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing
aangegeven toewijzing van aandelen, tenzij die deelnemers hun aandelen hebben vervreemd als bedoeld in artikel
160 decies, lid 1;
c) de rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of
arbeidsrelaties en bestaan op de datum waarop de grensoverschrijdende splitsing van kracht wordt, en die op
grond van het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing aan de verkrijgende vennootschap of
vennootschappen worden toegewezen, gaan over op de respectieve verkrijgende vennootschap of
vennootschappen.
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3.
Een grensoverschrijdende splitsing door scheiding heeft vanaf de in artikel 160 octodecies bedoelde datum de
volgende gevolgen:
a) een deel van de activa en passiva van de gesplitste vennootschap, met inbegrip van contracten, kredieten, rechten
en verplichtingen, gaat over op de verkrijgende vennootschap of vennootschappen, terwijl het resterende gedeelte
in de gesplitste vennootschap blijft volgens de in het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing aangegeven
toewijzing;
b) de aandelen van de verkrijgende vennootschap of vennootschappen worden toegewezen aan de gesplitste
vennootschap;
c) de rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of
arbeidsrelaties en bestaan op de datum waarop de grensoverschrijdende splitsing van kracht wordt, en die
grond van het voorstel voor de grensoverschrijdende splitsing aan de verkrijgende vennootschap
vennootschappen worden toegewezen, gaan over op de respectieve verkrijgende vennootschap
vennootschappen.

uit
op
of
of

4.
Onverminderd artikel 160 undecies, lid 2, zorgen de lidstaten ervoor dat wanneer een actief of een passief van de
gesplitste vennootschap niet expliciet in het voorstel voor een grensoverschrijdende splitsing wordt toegewezen als
bedoeld in artikel 160 quinquies, onder m), en de interpretatie van dat voorstel geen uitsluitsel geeft over de
toewijzing ervan, dit actief, de waarde ervan of het passief wordt verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen of,
in het geval van een gedeeltelijke splitsing of een splitsing door scheiding, over alle verkrijgende vennootschappen en
de gesplitste vennootschap, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen in het voorstel voor
de grensoverschrijdende splitsing is toegewezen.
5.
Wanneer het recht van de lidstaten bij een grensoverschrijdende splitsing bijzondere formaliteiten voorschrijft
om de overgang van bepaalde door de gesplitste vennootschap ingebrachte activa, rechten en verplichtingen aan
derden te kunnen tegenwerpen, worden deze formaliteiten verricht door de gesplitste vennootschap of door de
verkrijgende vennootschappen, naargelang het geval.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat aandelen van een verkrijgende vennootschap niet kunnen worden geruild voor
aandelen van de gesplitste vennootschap, die hetzij door de vennootschap zelf worden gehouden, hetzij via een
persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt.
Artikel 160 vicies
Vereenvoudigde formaliteiten
Wanneer een grensoverschrijdende splitsing wordt uitgevoerd als een splitsing door scheiding zijn artikel
160 quinquies, onder b), c), f), i), o) en p), en de artikelen 160 sexies, 160 septies en 160 decies niet van toepassing.
Artikel 160 unvicies
Onafhankelijke deskundigen
1.
De lidstaten stellen regels vast die ten minste voorzien in de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
onafhankelijke deskundige die belast is met het opstellen van het in artikel 160 septies bedoelde verslag.
2.

De lidstaten beschikken over regels om ervoor te zorgen dat:

a) de deskundige of de rechtspersoon in wiens naam de deskundige optreedt, onafhankelijk is van en geen
belangenconflict heeft met de vennootschap die het aan de splitsing voorafgaande attest aanvraagt; en
b) het advies van de deskundige onpartijdig en objectief is en wordt gegeven met het oog op het verlenen van bijstand
aan de bevoegde instantie, overeenkomstig de vereisten inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit hoofde van
het recht en de professionele normen die de deskundige in acht moet nemen.
Artikel 160 duovicies
Geldigheid
Een grensoverschrijdende splitsing die van kracht is geworden overeenkomstig de procedures tot omzetting van deze
richtlijn mag niet nietig worden verklaard.
De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de lidstaten om onder meer in verband met het strafrecht,
het voorkomen en bestrijden van terrorismefinanciering, het sociaal recht, het fiscaal recht en de rechtshandhaving,
maatregelen en sancties op te leggen op grond van het nationale recht, na de datum waarop de grensoverschrijdende
splitsing van kracht is geworden.";
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24) De titel van bijlage II wordt vervangen door:
"Soorten vennootschappen als bedoeld in artikel 7, lid 1, artikel 13, artikel 29, lid 1, artikel 36, lid 1, artikel 67, lid 1,
artikel 86 ter, punten 1 en 2, artikel 119, lid 1, onder a), en artikel 160 ter, punt 1".

Artikel 2
Sancties
De lidstaten stellen de voorschriften vast ten aanzien van de maatregelen en sancties die van toepassing zijn op
overtredingen van nationale bepalingen die zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. De lidstaten kunnen voorzien in strafrechtelijke sancties voor
ernstige overtredingen.
De maatregelen en sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Artikel 3
Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 januari
2023 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst daarvan onverwijld mede.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4
Verslaglegging en evaluatie
1.
Uiterlijk op 1 februari 2027 verricht de Commissie een evaluatie van deze richtlijn, met inbegrip van een evaluatie
van de tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake de informatie, de raadpleging en de medezeggenschap van werknemers
in het kader van grensoverschrijdende verrichtingen, met inbegrip van een beoordeling van de regels inzake het aantal
werknemersvertegenwoordigers in het bestuursorgaan van de uit de grensoverschrijdende verrichting ontstane
vennootschap, en van de doeltreffendheid van de waarborgen met betrekking tot de onderhandelingen over rechten inzake
werknemersmedezeggenschap, waarbij de dynamische aard in aanmerking wordt genomen van door grensoverschrijdende
verrichtingen groeiende vennootschappen, en brengt de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees
Economisch en Sociaal Comité verslag uit over de bevindingen van die evaluatie, waarbij met name wordt nagegaan of een
geharmoniseerd kader voor werknemersvertegenwoordiging op het niveau van de raad van bestuur ingevoerd moet
worden in het Unierecht, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel.
De lidstaten bezorgen de Commissie de informatie die nodig is voor het opstellen van dat verslag, met name gegevens over
het aantal grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, de duur ervan en de ermee verbonden kosten, gegevens
over de gevallen waarin een aan de verrichting voorafgaand attest werd geweigerd, alsmede statistische geaggregeerde
gegevens over het aantal onderhandelingen over rechten inzake werknemersmedezeggenschap in het kader van grensover
schrijdende verrichtingen. De lidstaten bezorgen de Commissie ook gegevens over de werking en de gevolgen van de bij
grensoverschrijdende verrichtingen toepasselijke bevoegdheidsregels.
2.
In het verslag wordt in het bijzonder een evaluatie verricht van de in de hoofdstukken I en IV van titel II van Richtlijn
(EU) 2017/1132 bedoelde procedures, met name wat de duur en de kosten ervan betreft.
3.
In het verslag wordt ook beoordeeld of het haalbaar is te voorzien in regels voor soorten grensoverschrijdende
splitsingen die niet onder deze richtlijn vallen, met inbegrip van met name grensoverschrijdende splitsingen door
verwerving.
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Artikel 5
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 6
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 27 november 2019.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

D.M. SASSOLI

T. TUPPURAINEN
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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2122 VAN DE COMMISSIE
van 10 oktober 2019
tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
bepaalde categorieën dieren en goederen die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn
vrijgesteld, en specifieke controles van de persoonlijke bagage van passagiers en van kleine
zendingen goederen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de
handel te worden gebracht en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/
EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004
en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële
controles) (1), en met name artikel 48, onder b), c), d), e) en f), artikel 53, lid 1, onder d), ii), en artikel 77, lid 1, onder k),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij artikel 48 van Verordening (EU) 2017/625 is aan de Commissie de bevoegdheid verleend om regels vast te stellen
tot vrijstelling van dieren en goederen van officiële controles aan grenscontroleposten, indien een dergelijke
vrijstelling gerechtvaardigd is. Bij artikel 53, lid 1, onder d), ii), van Verordening (EU) 2017/625 is aan de
Commissie de bevoegdheid verleend om regels vast te stellen met betrekking tot specifieke officiële controletaken
die worden uitgevoerd door douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties, voor zover die taken niet reeds onder
de verantwoordelijkheid van die autoriteiten vallen, en verband houden met persoonlijke bagage van passagiers.

(2)

Tussen deze regels bestaat een wezenlijk verband en veel van deze regels moeten samen worden toegepast. Omwille
van de eenvoud en de transparantie, om de toepassing van de regels te vergemakkelijken en om een wildgroei aan
regels te voorkomen, moeten deze regels in één enkele handeling worden vastgelegd in plaats van in verschillende
afzonderlijke handelingen die veel kruisverwijzingen zouden bevatten en een risico op overlapping zouden
inhouden. Deze regels dienen doorgaans een gemeenschappelijk doel en hebben betrekking op complementaire
activiteiten van exploitanten en bevoegde autoriteiten. Het is derhalve wenselijk om die regels in één gedelegeerde
verordening samen te brengen.

(3)

Bij het vaststellen van de regels betreffende de vrijstelling van officiële controles aan grenscontroleposten, moeten
voorwaarden worden vastgelegd, zoals passende controleregelingen, om te waarborgen dat het binnenbrengen in de
Unie van dergelijke dieren en goederen geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en
planten met zich meebrengt.

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
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(4)

Vrijstellingen van officiële controles aan grenscontroleposten van producten die in de persoonlijke bagage van
reizigers worden vervoerd, van producten als proviand voor de bemanning en passagiers aan boord van grensover
schrijdende vervoermiddelen, en van producten die in kleine zendingen aan particulieren worden gezonden, zijn al
opgenomen in Richtlijn 97/78/EG van de Raad (2). Omwille van de juridische duidelijkheid en ter waarborging van
een consistente toepassing van die vrijstellingen, en gelet op de intrekking van Richtlijn 97/78/EG vanaf
14 december 2019, is het passend om bepalingen inzake die vrijstellingen in deze verordening op te nemen. Die
vrijstellingen hebben betrekking op bepaalde categorieën dieren en goederen die in de Unie worden binnengebracht
maar er niet in de handel worden gebracht.

(5)

Ter waarborging van de consistentie van de Uniewetgeving moeten de lidstaten passende op risicobeoordelingen
gebaseerde controles blijven uitvoeren om de introductie van bepaalde invasieve uitheemse soorten te voorkomen,
zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(6)

Met het oog op de bevordering van wetenschappelijke activiteiten is het gerechtvaardigd om bepaalde categorieën
voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren en goederen vrij te stellen van officiële controles aan
grenscontroleposten.

(7)

Planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c), van Verordening (EU)
2017/625 die voor wetenschappelijke doeleinden zijn bestemd, moeten, onder bepaalde voorwaarden, worden
vrijgesteld van overeenstemmingscontroles en materiële controles bij grenscontroleposten, aangezien
overeenkomstig artikel 48 van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad (4) toereikende
beschermingsmaatregelen zijn vastgesteld.

(8)

Krachtens artikel 48, onder d) en e), van Verordening (EU) 2017/625 moeten goederen die in de persoonlijke bagage
van reizigers voor persoonlijke consumptie of persoonlijk gebruik worden vervoerd en kleine zendingen van
goederen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht,
worden vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten. Voor kleine zendingen goederen die aan
natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht, moeten de
lidstaten op risicoanalyses gebaseerde controles verrichten. Het mogelijke risico op het binnenbrengen in de Unie
van ziekteverwekkers of ziekten door het binnenbrengen van producten van dierlijke oorsprong moet in
aanmerking worden genomen bij de maatregelen met betrekking tot het binnenbrengen van dergelijke zendingen of
producten.

(9)

Om ervoor te zorgen dat de risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten tot een minimum worden
beperkt, moeten de lidstaten hun specifieke controlemechanismen en maatregelen voor goederen die deel uitmaken
van de persoonlijke bagage van passagiers ten minste eens per jaar herzien en jaarlijks na het voornaamste
reisseizoen actualiseren.

(10)

Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad (5) en Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 577/2013 van de Commissie (6) bevatten voorschriften betreffende bepaalde soorten gezelschapsdieren die hun
eigenaar of een gemachtigde persoon tijdens niet-commercieel verkeer naar de Unie uit derde landen vergezellen. De
aan dergelijk verkeer verbonden administratieve lasten moeten tot een minimum worden beperkt, en tegelijkertijd
moet een toereikend veiligheidsniveau worden gewaarborgd ten aanzien van de betrokken risico’s voor de
gezondheid van mensen en dieren. Bovendien moeten de lidstaten het verkeer in de Unie van gezelschapsvogels
alleen toestaan indien dat overeenkomstig Beschikking 2007/25/EG van de Commissie (7) gebeurt.

(11)

Bij artikel 48, onder f), van Verordening (EU) 2017/625 is aan de Commissie de bevoegdheid verleend om regels vast
te stellen om gezelschapsdieren die voor niet-commerciële privédoeleinden worden gehouden, vrij te stellen van
officiële controles aan grenscontroleposten. De regels van deze verordening inzake vrijstellingen moeten de
verplichting van de lidstaten om officiële controles uit te voeren ter waarborging van de naleving van Verordening
(EU) nr. 1143/2014 en van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie (8), onverlet laten.

(2) Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).
(3) Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing
van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35).
(4) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen
tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,
2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).
(5) Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer
van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1).
(6) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het
niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van gebieden en derde landen en de
voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden
die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 109).
(7) Beschikking 2007/25/EG van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in
verband met hoogpathogene aviaire influenza en het verkeer van gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen (PB L 8 van
13.1.2007, blz. 29).
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(12)

Teneinde burgers duidelijke en toegankelijke informatie te verstrekken met betrekking tot de regels die van
toepassing zijn op het niet-commerciële verkeer in de Unie van bepaalde soorten gezelschapsdieren, moeten de
lidstaten worden verplicht om die informatie publiekelijk beschikbaar te stellen.

(13)

De ernst van het risico voor de gezondheid van mensen en dieren als gevolg van het binnenbrengen van dierziekten
en ziekteverwekkers hangt af van verschillende factoren, zoals het soort product, de diersoort waarvan de producten
zijn verkregen en de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van ziekteverwekkers. In Verordening (EG)
nr. 206/2009 van de Commissie (9) zijn alomvattende Unievoorschriften ter voorkoming van het binnenbrengen
van dierziekten en ziekteverwekkers opgenomen om dergelijke risico’s te bestrijden. Aangezien in deze verordening
voorschriften worden vastgelegd die onder Verordening (EG) nr. 206/2009 vallen, moet die verordening worden
ingetrokken vanaf de datum van toepassing van deze verordening.

(14)

Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (10) moet worden gewijzigd wat de vrijstelling van bepaalde voor
onderzoek en diagnose bestemde monsters van veterinaire controles aan grescontroleposten betreft aangezien dat
onderwerp binnen het toepassingsgebied van deze verordening valt.

(15)

Verordening (EU) 2017/625 is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Bijgevolg moeten de in deze
verordening vastgestelde voorschriften ook vanaf die datum van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
In deze verordening worden de regels vastgesteld ter bepaling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder
bepaalde categorieën dieren en goederen zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en de gevallen
waarin en de voorwaarden waaronder specifieke controletaken door de douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties
kunnen worden uitgevoerd, voor zover die taken niet reeds onder de verantwoordelijkheid van die autoriteiten vallen, en
verband houden met persoonlijke bagage van passagiers.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. “voor onderzoek en diagnose bestemde monsters”: voor onderzoek en diagnose bestemde monsters als gedefinieerd in
bijlage I, punt 38, bij Verordening (EU) nr. 142/2011;
2. “Imsoc”: het informatiemanagementsysteem voor officiële controles als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU)
2017/625;
3. “verse visserijproducten”: verse visserijproducten als gedefinieerd in bijlage I, punt 3.5, bij Verordening (EG)
nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (11);
4. “bewerkte visserijproducten”: bewerkte visserijproducten als gedefinieerd in bijlage I, punt 3.6, bij Verordening (EG)
nr. 853/2004;
5. “verwerkte visserijproducten”: verwerkte visserijproducten als gedefinieerd in bijlage I, punt 7.4, bij Verordening (EG)
nr. 853/2004;
6. “gezelschapsdier”: “gezelschapsdier als gedefinieerd in artikel 4, punt 11, van Verordening (EU) 2016/429 van het
Europees Parlement en de Raad (12);
(8) Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97
van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende
handelsverkeer (PB L 166, 19.6.2006, blz. 1).
(9) Verordening (EG) nr. 206/2009 van de Commissie van 5 maart 2009 betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap van
persoonlijke zendingen producten van dierlijke oorsprong en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 136/2004 (PB L 77 van
24.3.2009, blz. 1).
(10) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en
producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).
(11) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).
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7. “niet-commercieel verkeer”: niet-commercieel verkeer als gedefinieerd in artikel 4, punt 14, van Verordening (EU)
2016/429;
8. “voeder voor gezelschapsdieren”: voeder voor gezelschapsdieren als gedefinieerd in bijlage I, punt 19, bij Verordening
(EU) nr. 142/2011.

Artikel 3
Voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren
1.
Ongewervelde dieren die zijn bestemd voor wetenschappelijke doeleinden als onderzoek, onderwijs of onderzoek
voor productontwikkeling, worden vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten met uitzondering van
controles die worden verricht uit hoofde van artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1143/2014, op voorwaarde dat:
a) de dieren voldoen aan de diergezondheidsvoorschriften die zijn vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, onder d), van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels;
b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming voorafgaande toestemming heeft verleend voor het
binnenbrengen in de Unie van die dieren voor dat doeleinde;
c) de dieren en daarvan afgeleide producten, met uitzondering van de voor de wetenschappelijke doeleinden gebruikte
hoeveelheden, worden verwijderd of teruggezonden naar het derde land van oorsprong nadat de aan de
wetenschappelijke doeleinden verbonden activiteiten zijn uitgevoerd.
2.
Lid 1 is niet van toepassing op honingbijen (Apis mellifera), hommels (Bombus spp.), weekdieren van het phylum
Mollusca en schaaldieren van het subphylum Crustacea.

Artikel 4
Voor onderzoek en diagnose bestemde monsters
1.
De bevoegde autoriteit kan voor onderzoek en diagnose bestemde monsters vrijstellen van officiële controles aan
grensposten, op voorwaarde dat:
a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming aan de gebruiker van de monsters voorafgaande toestemming
heeft verleend voor het binnenbrengen in de Unie van die monsters overeenkomstig artikel 27, lid 1, van Verordening
(EU) nr. 142/2011, en die toestemming in een door die autoriteit verstrekt officieel document is geregistreerd;
b) zij vergezeld gaan van het onder a) bedoelde document of een kopie daarvan, totdat zij de onder a) bedoelde gebruiker
of, in het onder c) bedoelde geval, de grenscontrolepost van binnenkomst bereiken;
c) in het geval van binnenkomst in de Unie via een andere lidstaat dan de lidstaat van bestemming, de exploitant de
monsters bij een grenscontrolepost aanbiedt.
2.
In het in lid 1, onder c), bedoelde geval stelt de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost de bevoegde autoriteit
van de lidstaat van bestemming via het Imsoc in kennis van de binnenkomst van de monsters.

Artikel 5
Voor wetenschappelijke doeleinden bestemde planten, plantaardige producten en ander materiaal
1.
Planten, plantaardige producten en andere materialen die voor wetenschappelijke doeleinden zijn bestemd
overeenkomstig artikel 48, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, zijn vrijgesteld van overeenstemmingscontroles en
materiële controles aan grenscontroleposten met uitzondering van controles die worden verricht uit hoofde van artikel 15,
lid 2, van Verordening (EU) nr. 1143/2014.
2.
De bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van eerste binnenkomst van de zending verricht documenten
controles van de in artikel 48, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde toestemming. In geval van vastgestelde of
vermoedelijke niet-naleving kan de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van eerste binnenkomst overeenstem
mingscontroles en materiële controles van de zending verrichten of erom verzoeken dat dergelijke controles worden
verricht door de persoon die verantwoordelijk is voor het quarantainestation dat of de gesloten faciliteit die door de
bevoegde autoriteit is aangewezen.
(12) Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en
tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van
31.3.2016, blz. 1).
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3.
Indien de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van eerste binnenkomst van de zending erom verzoekt dat
overeenstemmingscontroles en materiële controles worden verricht door de persoon die verantwoordelijk is voor het
quarantainestation dat of de gesloten faciliteit die door de bevoegde autoriteit is aangewezen, stelt de bevoegde autoriteit
van de grenscontrolepost van eerste binnenkomst van de zending de bevoegde autoriteit van het quarantainestation of de
gesloten faciliteit via het Imsoc in kennis van de resultaten van de documentencontroles en van het daaropvolgende vertrek
van de zending naar het quarantainestation of de gesloten faciliteit. De bevoegde autoriteit van het quarantainestation of de
gesloten faciliteit stelt de in bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van eerste binnenkomst van de zending via het
Imsoc in kennis van de aankomst van de zending in het quarantainestation of de gesloten faciliteit. De bevoegde autoriteit
van het quarantainestation of de gesloten faciliteit voert de overeenstemmingscontroles en materiële controles uit.

Artikel 6
Producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten aan boord van internationaal opererende
vervoermiddelen die niet worden gelost en die zijn bestemd voor consumptie door personeel en passagiers
1.
Producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten zijn vrijgesteld van officiële controles aan
grenscontroleposten, op voorwaarde dat:
a) zij zijn bestemd voor consumptie door personeel en passagiers aan boord van internationaal opererende
vervoermiddelen, en
b) zij niet op het grondgebied van de Unie worden gelost.
2.
Rechtstreekse overbrenging van in lid 1 bedoelde goederen tussen twee internationaal opererende vervoermiddelen in
dezelfde haven is vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten, op voorwaarde dat de overbrenging
plaatsvindt:
a) met instemming van de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost, en
b) onder toezicht van de douaneautoriteit.
3.
De voor de in lid 1 bedoelde goederen verantwoordelijke exploitant verzoekt om de in lid 2, onder a), bedoelde
instemming vóór de overdracht van die goederen tussen twee internationaal opererende vervoermiddelen.

Artikel 7
Goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en voor persoonlijke consumptie of
persoonlijk gebruik zijn bestemd
Producten van dierlijke oorsprong, samengestelde producten, van dierlijke bijproducten afgeleide producten, planten,
plantaardige producten en andere materialen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van passagiers en voor
persoonlijke consumptie of persoonlijk gebruik zijn bestemd, zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontro
leposten op voorwaarde dat zij tot ten minste één van de volgende categorieën behoren:
a) goederen die zijn opgenomen in bijlage I, deel 1, mits de totale hoeveelheid ervan het maximumgewicht van 2 kg niet
overschrijdt;
b) verse of bewerkte visserijproducten die van de ingewanden zijn ontdaan, en verwerkte visserijproducten, mits zij samen
het maximumgewicht van 20 kg of, als dat hoger is, het gewicht van één vis niet overschrijden;
c) andere goederen dan die als bedoeld onder a) en b) en als bedoeld in bijlage I, deel 2, mits zij samen het
maximumgewicht van 2 kg niet overschrijden;
d) planten met uitzondering van voor opplant bestemde planten, plantaardige producten en andere materialen;
e) goederen met uitzondering van voor opplant bestemde planten, afkomstig uit Andorra, IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen, San Marino of Zwitserland;
f) visserijproducten afkomstig uit de Faeröer of Groenland;
g) goederen met uitzondering van voor opplant bestemde planten en visserijproducten, afkomstig uit de Faeröer of
Groenland, mits zij samen het maximumgewicht van 10 kg niet overschrijden.

L 321/50

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

12.12.2019

Artikel 8
Informatie betreffende goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en bestemd zijn voor
persoonlijke consumptie of persoonlijk gebruik
1.
In alle punten van binnenkomst in de Unie toont de bevoegde autoriteit informatie door middel van een van de in
bijlage II bedoelde affiches, in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat van binnenkomst in de Unie, op plaatsen
die gemakkelijk zichtbaar zijn voor passagiers die uit derde landen komen.
2.

De bevoegde autoriteit kan de in lid 1 bedoelde informatie aanvullen met, onder meer:

a) de in bijlage III bedoelde informatie;
b) informatie betreffende de plaatselijke omstandigheden.
3.
Maatschappijen voor internationaal passagiersvervoer, waaronder luchthaven-, haven- en spoorwegexploitanten en
reisbureaus:
a) vestigen de aandacht van hun klanten op de regels van artikel 7 en van dit artikel, met name door de in de bijlage II en III
opgenomen informatie te verstrekken;
b) aanvaarden dat de bevoegde autoriteit de informatie als bedoeld in de leden 1 en 2 in haar faciliteiten vertoont, op
plaatsen die gemakkelijk zichtbaar zijn voor passagiers die uit derde landen komen.
Artikel 9
Specifieke officiële controles van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van passagiers
1.
Voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, organiseren de bevoegde autoriteiten, de
douaneautoriteiten of andere verantwoordelijke overheidsinstanties, in samenwerking met luchthaven-, haven- en
spoorwegexploitanten en met exploitanten van andere punten van binnenkomst, specifieke officiële controles aan de
punten van binnenkomst in de Unie. Die specifieke officiële controles zijn doeltreffend en worden gebaseerd op
risicoanalyse.
2.

De in lid 1 van dit artikel bedoelde controles:

a) worden met name gericht op het vaststellen van de aanwezigheid van de in artikel 7 bedoelde goederen;
b) worden gericht op het controleren van naleving van de voorwaarden van artikel 7, en
c) worden uitgevoerd met middelen waarmee grote hoeveelheden goederen gescreend kunnen worden, waaronder
bijvoorbeeld scanapparatuur of speciaal daarvoor opgeleide speurhonden.
3.
De bevoegde autoriteiten, douaneautoriteiten of andere verantwoordelijke overheidsinstanties die specifieke officiële
controles verrichten:
a) beogen goederen te identificeren die niet voldoen aan de in artikel 7 vastgestelde regels;
b) zorgen ervoor dat geïdentificeerde non-conforme goederen in beslag worden genomen en worden vernietigd
overeenkomstig de nationale wetgeving en, waar toepasselijk, de artikelen 197 tot en met 199 van Verordening (EU)
nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (13);
c) herzien de toegepaste mechanismen en maatregelen ten minste één keer per jaar, vóór 1 oktober, stellen vast welke mate
van naleving is bereikt, en passen die mechanismen en maatregelen op basis van een risicoanalyse aan waar dat nodig is
om de in lid 2, onder a) en b), vastgestelde doelstellingen te bereiken.
4.
Bij de in lid 3, onder c), vermelde herziening wordt gewaarborgd dat de risico’s voor de gezondheid van mensen,
dieren en planten tot een minimum worden beperkt.
Bij de herziening moet rekening worden gehouden met:
a) verzamelde gegevens over schattingen van het aantal zendingen die in strijd zijn met de regels van artikel 7;
b) het aantal verrichte specifieke officiële controles;
c) het totale gekwantificeerde aantal in beslag genomen en vernietigde zendingen die werden aangetroffen in de
persoonlijke bagage van passagiers en die niet voldeden aan artikel 7, en
d) alle overige relevante informatie.
(13) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het
douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
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Artikel 10
Kleine zendingen goederen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel
te worden gebracht
1.
Kleine zendingen producten van dierlijke oorsprong, samengestelde producten, van dierlijke bijproducten afgeleide
producten, planten, plantaardige producten en andere materialen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet
bestemd zijn om in de handel te worden gebracht, zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten op
voorwaarde dat zij tot ten minste één van de in artikel 7 vermelde categorieën behoren.
2.

De lidstaten voeren specifieke officiële controles van die goederen uit overeenkomstig artikel 9.

3.
Postdiensten vestigen de aandacht van hun klanten op de regels van lid 1, met name door de in de bijlage III
opgenomen informatie te verstrekken.

Artikel 11
Gezelschapsdieren
De volgende gezelschapsdieren die de Unie binnenkomen tijdens niet-commercieel verkeer zijn vrijgesteld van officiële
controles aan grenscontroleposten met uitzondering van officiële controles die worden uitgevoerd overeenkomstig
artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1143/2014 en van officiële controles die worden uitgevoerd om naleving met
artikel 57, lid 1, van Verordening (EG) nr. 865/2006 te verifiëren:
a) dieren van de in bijlage I, deel A, bij Verordening (EU) nr. 576/2013 vermelde soorten, die:
i)

voldoen aan de in artikel 5, lid 1, of artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 vastgestelde voorwaarden en
worden vervoerd van een in bijlage II, deel 1, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 opgenomen
grondgebied of derde land, op voorwaarde dat zij aan een documenten- en overeenstemmingscontrole
overeenkomstig artikel 33 en, waar relevant, aan standaardsteekproeven overeenkomstig artikel 5, lid 3, van
Verordening (EU) nr. 576/2013 worden onderworpen, of

ii) voldoen aan de in artikel 5, lid 1, of artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013 vastgestelde voorwaarden en
worden vervoerd van een in bijlage II, deel 2, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 opgenomen
grondgebied of derde land, op voorwaarde dat zij aan een documenten- en overeenstemmingscontrole
overeenkomstig artikel 34 en, waar relevant, aan standaardsteekproeven overeenkomstig artikel 5, lid 3, van
Verordening (EU) nr. 576/2013 worden onderworpen, of
iii) voldoen aan de in artikel 10, lid 3, van Verordening (EU) nr. 576/2013 vastgestelde voorwaarden, mits zij aan een
controle overeenkomstig de vergunning als bedoeld in artikel 10, lid 3, onder a), van die verordening, en
overeenkomstig de voorschriften van artikel 10, lid 3, onder b), van die verordening worden onderworpen, of
iv) voldoen aan de in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 576/2013 vastgestelde voorwaarden, op voorwaarde dat zij
aan een controle overeenkomstig de vergunning als bedoeld in artikel 32, lid 1, onder a), van die verordening
worden onderworpen;
b) de in bijlage I, deel B, bij Verordening (EU) nr. 576/2013 vermelde vogels, op voorwaarde dat:
i) hun verplaatsing door de lidstaten is toegelaten overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Beschikking 2007/25/EG, en
ii) zij aan veterinaire controles worden onderworpen overeenkomstig artikel 2 van Beschikking 2007/25/EG;
c) de in bijlage I, deel B, bij Verordening (EU) nr. 576/2013 vermelde vogels die de Unie binnenkomen vanuit Andorra, de
Faeröer, Groenland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland of Vaticaanstad;
d) dieren van de in bijlage I, deel B, bij Verordening (EU) nr. 576/2013 vermelde soorten met uitzondering van vogels.

Artikel 12
Informatie betreffende gezelschapsdieren
1.
In alle punten van binnenkomst in de Unie toont de bevoegde autoriteit de in bijlage IV bedoelde informatie, in ten
minste één van de officiële talen van de lidstaat van binnenkomst in de Unie, op in het oog springende affiches op plaatsen
die gemakkelijk zichtbaar zijn voor passagiers die uit derde landen komen.
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2.
Maatschappijen voor internationaal passagiersvervoer, waaronder luchthaven-, haven- en spoorwegexploitanten,
aanvaarden dat de bevoegde autoriteit de in lid 1 bedoelde informatie in hun faciliteiten vertoont, op plaatsen die
gemakkelijk zichtbaar zijn voor passagiers die uit derde landen komen.
Artikel 13
Intrekking van Verordening (EG) nr. 206/2009
1.

Verordening (EG) nr. 206/2009 wordt ingetrokken met ingang van 14 december 2019.

2.
Verwijzingen naar de ingetrokken handeling gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden
gelezen overeenkomstig de in bijlage V opgenomen concordantietabel.
Artikel 14
Wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011
In artikel 27 van Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt lid 2 geschrapt.
Artikel 15
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 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 oktober 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I
DEEL 1

Lijst van de in artikel 7, onder a), bedoelde goederen
1. Poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voeding voor speciale medische doeleinden, op voorwaarde dat:
i)

deze producten niet gekoeld hoeven te worden bewaard tot het tijdstip van opening;

ii) het gaat om verpakte merkproducten voor directe verkoop aan de eindverbruiker, en
iii) de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.
2. Om gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren, op voorwaarde dat:
i)

het voeder bestemd is voor het gezelschapsdier dat de passagier vergezelt;

ii) het voeder houdbaar is;
iii) het gaat om verpakte merkproducten voor directe verkoop aan de eindverbruiker, en
iv) de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.
DEEL 2

Lijst van goederen die niet zijn vrijgesteld van officiële controles bij grenscontroleposten als bepaald in artikel 7,
onder c)

Code van de
gecombineerde
nomenclatuur (1)

Beschrijving

Kwalificatie en verklaring

ex hoofdstuk 2
(0201-0210)

Vlees en eetbare slachtafvallen

Alle, uitgezonderd
kikkerbilletjes (GN-code 0208 90 70)

0401-0406

Zuivelproducten

Alle

ex 0504 00 00

Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van
vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, be
vroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

Alle, uitgezonderd darmen

ex 0511

Producten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd
noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten
bedoeld bijlage I, deel 2, afdeling 1, hoofdstuk 1 of 3, bij
Verordening (EEG) nr. 2658/87 niet geschikt voor men
selijke consumptie

Alleen voeder voor gezelschapsdieren

1501 00

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van ge
vogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503

Alle

1502 00

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij
post 1503

Alle

1503 00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine
en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op
andere wijze bereid

Alle

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan,
ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Alle

1601 00

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of
van bloed; bereidingen van deze producten, voor men
selijke consumptie

Alle

1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slacht
afvallen of van bloed

Alle
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Beschrijving

Kwalificatie en verklaring

1702 11 00
1702 19 00

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop

Alle

ex 1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie
van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen
of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend,
berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd
noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke
consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401
tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercen
ten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette
basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen bereidingen die vlees of melk of bei
den bevatten

ex 1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of
andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid,
zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ra
violi en cannelloni; couscous, ook indien bereid

Alleen bereidingen die vlees of melk of bei
den bevatten

ex 1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook in
dien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen,
hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en
dergelijke producten van meel of van zetmeel

Alleen bereidingen die vlees of melk of bei
den bevatten

ex 2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduur
zaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de
producten bedoeld bij post 2006 (1)

Alleen bereidingen die vlees of melk of bei
den bevatten

ex 2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduur
zaamd dan in azijn of azijnzuur, niet ingevroren, andere
dan de producten bedoeld bij post 2006

Alleen bereidingen die vlees of melk of bei
den bevatten

ex 2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde krui
derijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide
mosterd

Alleen bereidingen die vlees of melk of bei
den bevatten

ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en
bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten
voor menselijke consumptie

Alleen bereidingen die vlees of melk of bei
den bevatten

ex 2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

Alleen bereidingen die melk bevatten

ex 2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd
noch elders onder begrepen

Alleen bereidingen die vlees of melk of bei
den bevatten

ex 2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van
dieren

Alleen voeder voor gezelschapsdieren, hon
denkluiven en mengsels van meelsoorten die
vlees of melk of beiden bevatten

(1) Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
(2) De bewoording van post 2006 is: “Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd
of uitgekristalliseerd)”.

Toelichting:
1. Kolom 1: Indien slechts bepaalde onder een code vallende producten controles hoeven te ondergaan en in de
goederennomenclatuur geen specifieke onderverdeling voor deze code bestaat, is de code aangegeven met “ex”
(bijvoorbeeld ex 1901: omvat alleen bereidingen die vlees of melk of beiden bevatten).
2. Kolom 2: De omschrijving van de goederen is zoals vastgesteld in de kolom “Omschrijving” van bijlage I bij
Verordening (EEG) nr. 2658/87.
3. Kolom 3: In deze kolom worden nadere gegevens over de bedoelde producten verstrekt.
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BIJLAGE II

In artikel 8, lid 1, bedoelde affiches
De affiches staan op:
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en
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BIJLAGE III

In artikel 8, lid 2, onder a), bedoelde informatie

Houd besmettelijke dierziekten buiten de Europese Unie!
Producten van dierlijke oorsprong kunnen ziektekie
men bevatten die besmettelijke ziekten veroorzaken

Wegens het risico van het binnenbrengen van ziekten in de Europese Unie (EU) gelden er strikte procedures voor de invoer
van bepaalde dierlijke producten in de EU. Deze procedures zijn niet van toepassing op de verplaatsing van dierlijke
producten tussen de lidstaten van de EU of op dierlijke producten in kleine hoeveelheden voor persoonlijke consumptie uit
Andorra, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino of Zwitserland.
Alle dierlijke producten die niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, moeten bij aankomst in de EU worden
afgegeven om officieel te worden vernietigd. Het niet aangeven van dergelijke goederen kan een boete of
strafrechtelijke vervolging tot gevolg hebben.
De volgende goederen mogen niet in de EU worden binnengebracht tenzij de totale hoeveelheid van de in de punten 2, 3
en 5 bedoelde goederen het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt.
Voor goederen afkomstig uit de Faeröer of Groenland mag de totale hoeveelheid van de in de punten 1, 2, 3 en 5 bedoelde
goederen het maximumgewicht van 10 kg per persoon niet overschrijden.
1.Kleine hoeveelheden vlees en vleesproducten en melk en melkproducten (met uitzondering van poedermelk
voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voedingsmiddelen voor speciale medische doeleinden of om
gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren)

U mag uitsluitend persoonlijke zendingen vlees en vleesproducten en melk en melkproducten (met uitzondering van
poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voedingsmiddelen voor speciale medische doeleinden of om
gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren) mee de EU in brengen of naar de EU sturen, op voorwaarde
dat de producten uit de Faeröer of Groenland komen en zij het gewicht van 10 kg per persoon niet overschrijden.
2.Poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voeding voor speciale medische doeleinden

U mag uitsluitend persoonlijke zendingen poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voeding voor speciale
medische doeleinden mee de EU in brengen of naar de EU sturen, op voorwaarde dat:
— het gaat om producten uit de Faeröer of Groenland waarvan de totale hoeveelheid het maximumgewicht van 10 kg per
persoon niet overschrijdt en:
a) het product niet gekoeld hoeft te worden bewaard tot het tijdstip van consumptie;
b) het om een verpakt merkproduct gaat, en
c) de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt;
— het gaat om producten die uit andere landen komen (andere landen dan de Faeröer of Groenland), waarvan de totale
hoeveelheid het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt en:
a) het product niet gekoeld hoeft te worden bewaard tot het tijdstip van consumptie;
b) het om een verpakt merkproduct gaat, en
c) de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.
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3.Om gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren

U mag uitsluitend persoonlijke zendingen om gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren mee de EU in
brengen of naar de EU sturen, op voorwaarde dat:
— het gaat om producten uit de Faeröer of Groenland waarvan de totale hoeveelheid het maximumgewicht van 10 kg per
persoon niet overschrijdt en:
a) het product niet gekoeld hoeft te worden bewaard tot het tijdstip van consumptie;
b) het om een verpakt merkproduct gaat, en
c) de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt;
— het gaat om producten die uit andere landen komen (andere landen dan de Faeröer of Groenland), met een totale
hoeveelheid die het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt, en:
a) het product niet gekoeld hoeft te worden bewaard tot het tijdstip van consumptie;
b) het om een verpakt merkproduct gaat, en
c) de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.
4.Kleine hoeveelheden visserijproducten voor persoonlijke consumptie

U mag uitsluitend persoonlijke zendingen visserijproducten (inclusief verse, gedroogde, gekookte, gezouten of gerookte vis
en bepaalde schaal- en schelpdieren, zoals garnalen, kreeften, dode mosselen en dode oesters) mee de EU in brengen of naar
de EU sturen, op voorwaarde dat:
— verse vis van de ingewanden is ontdaan;
— de visserijproducten samen niet meer wegen dan 20 kg of, als dat hoger is, het gewicht van één vis, per persoon.
Deze beperkingen zijn niet van toepassing op visserijproducten uit de Faeröer en Groenland.
5.Kleine hoeveelheden andere dierlijke producten voor persoonlijke consumptie

U mag uitsluitend andere dierlijke producten, zoals honing, levende oesters, levende mosselen en slakken, mee de EU in
brengen of naar de EU sturen, op voorwaarde dat:
— het gaat om producten uit de Faeröer of Groenland die samen het maximumgewicht van 10 kg per persoon niet
overschrijden;
— het gaat om producten uit andere landen dan de Faeröer of Groenland die samen het maximumgewicht van 2 kg per
persoon niet overschrijden.
U mag kleine hoeveelheden dierlijke producten van verschillende van de bovengenoemde vijf categorieën (punten 1 t/m 5)
mee de EU in brengen of naar de EU sturen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de regels die in elk van de desbetreffende
punten worden toegelicht.
6.Grotere hoeveelheden dierlijke producten

U mag uitsluitend grotere hoeveelheden dierlijke producten de EU in brengen of naar de EU sturen als zij voldoen aan de
voorschriften voor commerciële zendingen, waaronder
— de certificeringsvoorschriften zoals vastgelegd in het desbetreffende officiële EU-certificaat, en zij
— bij aankomst in de EU met de juiste documentatie worden aangeboden aan een erkende EU-controlepost.
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7.Vrijgestelde producten
De volgende producten zijn vrijgesteld van de in de punten 1 tot en met 6 vastgestelde regels:
— brood, cakes, koekjes en biscuits, wafels en wafeltjes, beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten;
die voor minder dan 20 % bestaan uit verwerkte zuivel- en eiproducten en zijn behandeld zoals bepaald in artikel 6,
lid 1, onder a), i), van Beschikking 2007/275/EG van de Commissie (1);
— chocolade en suikerwerk (snoepgoed daaronder begrepen) dat voor minder dan 50 % bestaat uit verwerkte zuivel- en
eiproducten en zijn behandeld zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), i), van Beschikking 2007/275/EG;
— voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen die kleine hoeveelheden (in totaal minder dan 20 %) verwerkte
producten van dierlijke oorsprong (glucosamine, chondroïtine en/of chitosan daaronder begrepen), andere dan
vleesproducten bevatten;
— met vis gevulde olijven;
— niet met vleesproducten gemengde of gevulde deegwaren en noedels die voor minder dan 50 % bestaan uit verwerkte
zuivel- en eiproducten en zijn behandeld zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), i), van Beschikking 2007/275/EG;
— voor de eindverbruiker verpakte bouillons en aroma’s die minder dan 50 % visolie, ‐poeder of ‐extracten bevatten en
zijn behandeld zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), i), van Beschikking 2007/275/EG.

(1) Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de
Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan (PB L 116 van 4.5.2007,
blz. 9).
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BIJLAGE IV

In artikel 12 bedoeld affiche
Het affiche staat op:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en
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BIJLAGE V

In artikel 13, tweede alinea, bedoelde concordantietabel
Verordening (EG) nr. 206/2009

Artikel 1, lid 1
Artikel 1, lid 2
Artikel 1, lid 3
Artikel 1, lid 4
Artikel 2, lid 1, onder a)
Artikel 2, lid 1, onder b)
Artikel 2, lid 1, onder c)
Artikel 2, lid 1, onder d)
Artikel 2, lid 2, onder a)
Artikel 2, lid 2, onder b)
Artikel 2, lid 3
Artikel 3, lid 1
Artikel 3, lid 2
Artikel 3, lid 3
Artikel 3, lid 4, onder a)
Artikel 3, lid 4, onder b)
Artikel 4
Artikel 5, lid 1
Artikel 5, lid 2
Artikel 5, lid 3
Artikel 6, lid 1, onder a)
Artikel 6, lid 1, onder b)
Artikel 6, lid 2
Artikel 6, lid 3
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Bijlage I, deel 1
Bijlage I, deel 2
Bijlage II, deel 1
Bijlage II, deel 2
Bijlage III
Bijlage IV
Bijlage V
Bijlage VI
Bijlage VII

Deze verordening

__
Artikel 7, onder e) en f), en artikel 10, lid 1.
__
__
__
Artikel 7, onder a), en artikel 10, lid 1
Artikel 7, onder b), en artikel 10, lid 1
Artikel 7, onder c), en artikel 10, lid 1
__
Artikel 7, onder a), en artikel 10, lid 1
Artikel 7, onder g) en artikel 10, lid 1
Artikel 8, lid 1
Artikel 8, lid 1
Artikel 8, lid 2
Artikel 8, lid 1
__
Artikel 8, lid 3, onder a), en artikel 10, lid 3
Artikel 9, lid 1, en artikel 10, lid 2
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2123 VAN DE COMMISSIE
van 10 oktober 2019
tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
regels voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder op controlepunten
overeenstemmingscontroles en materiële controles op bepaalde goederen kunnen worden
uitgevoerd, en voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder documentencontroles op
afstand van de grenscontroleposten kunnen worden uitgevoerd
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en
andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en
van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te
waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/
EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004
en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële
controles) (1), en met name artikel 53, lid 1, onder a) en e),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad is het kader vastgesteld voor officiële
controles en andere officiële activiteiten ter verificatie van de naleving van de agro-voedselketenwetgeving van de
Unie. Dat kader omvat de officiële controles op dieren en goederen die uit derde landen in de Unie worden
binnengebracht.

(2)

Met het oog op de efficiënte uitvoering van de officiële controles en een gedegen beheersing van de risico’s moeten
de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost in dit verband onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid
hebben toe te staan dat de in artikel 47, lid 1, onder c) en e), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
overeenstemmings- en materiële controles van zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal op
een ander controlepunt dan de grenscontrolepost plaatsvinden.

(3)

Om dezelfde redenen moet dit ook het geval zijn voor zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke
oorsprong die vallen onder de maatregelen waarin is voorzien bij de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van die
verordening bedoelde handelingen.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (2) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 van de
Commissie (3) zijn onder meer regels vastgesteld voor de uitvoering, op een ander controlepunt dan het aangewezen
punt van binnenkomst, van overeenstemmings- en materiële controles van zendingen levensmiddelen en
diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die onder die verordeningen vallen. Bij Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 884/2014 zijn met name vastgesteld: de voorwaarden voor het verlenen van toestemming voor de overbrenging
van de zending naar een aangewezen punt van invoer voor de uitvoering van overeenstemmings- en materiële
controles, de regels betreffende de documenten die de zending naar het aangewezen punt van invoer moeten
vergezellen, de informatieverplichtingen van de bevoegde autoriteiten van de aangewezen punten van binnenkomst
en van de voor de zending verantwoordelijke exploitanten, en de regels die van toepassing zijn wanneer de
exploitant besluit het aangewezen punt van invoer te wijzigen nadat de zending het aangewezen punt van
binnenkomst heeft verlaten. Die verordeningen worden met ingang van 14 december 2019 ingetrokken en de

(1)
(2)

PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en
levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden
voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van
verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1152/2009 (PB L 242 van 14.8.2014, blz. 4).

(3)
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voornoemde bepalingen worden door deze verordening vervangen. Om een doeltreffende uitvoering van de officiële
controles en een adequate traceerbaarheid van de zendingen te waarborgen, moeten de in deze verordening
vastgestelde regels de mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie over officiële controles en de
traceerbaarheid van de zendingen via het informatiemanagementsysteem voor officiële controles (Imsoc) of de
bestaande nationale systemen, ook ten volle benutten.
(5)

De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost moeten op verzoek van de exploitant onder bepaalde
voorwaarden toestemming geven voor de overbrenging van een zending goederen naar een ander controlepunt dan
een voor die categorie van goederen aangewezen grenscontrolepost. In dat geval moet de exploitant de bevoegde
autoriteiten de naam en de Traces-code (Trade Control and Expert System) van het controlepunt waarnaar de
zending moet worden overgebracht, bezorgen.

(6)

Voor zover nodig om doeltreffende overeenstemmings- en materiële controles uit te voeren, moeten de bevoegde
autoriteiten van de grenscontrolepost de mogelijkheid hebben de exploitant te verzoeken de goederen over te
brengen naar een ander controlepunt dan de grenscontrolepost. In dergelijke gevallen moeten de bevoegde
autoriteiten van de grenscontrolepost de instemming krijgen van de exploitant alvorens toestemming te verlenen
voor de overbrenging naar het controlepunt. De instemming van de exploitant is nodig gezien het feit dat de
vervoerskosten ten laste komen van de exploitant, of om situaties te vermijden waarin zendingen die bederfelijke
waren bevatten, worden overgebracht naar een controlepunt dat niet op een passende afstand van de
grenscontrolepost is gelegen.

(7)

Om de risico’s voor de plantgezondheid en de volksgezondheid te beperken, wordt de overbrenging van zendingen
planten, plantaardige producten en ander materiaal alsmede levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke
oorsprong naar het controlepunt slechts toegestaan als het resultaat van de documentencontroles in de
grenscontrolepost bevredigend is.

(8)

Om de traceerbaarheid van de zendingen te waarborgen, moeten de bevoegde autoriteiten van het controlepunt de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost in kennis stellen van de aankomst van de zending. Bij gebrek aan
dergelijke informatie moeten de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost met de bevoegde autoriteiten van
het controlepunt nagaan of de zending op het controlepunt is aangekomen, en indien uit die verificatie blijkt dat de
zending niet is aangekomen, moeten zij de in artikel 75, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
douaneautoriteiten en andere autoriteiten daarvan in kennis stellen en nader onderzoek verrichten om de feitelijke
locatie van de zending te bepalen.

(9)

Om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten efficiënte overeenstemmings- en materiële controles kunnen
uitvoeren op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal, moeten deze van de grenscontrolepost
naar het controlepunt worden overgebracht. De overbrenging geschiedt op een wijze die geen aantasting of
besmetting van andere planten, plantaardige producten of ander materiaal veroorzaakt. Daarom moeten de
exploitanten ervoor zorgen dat de verpakkingen of vervoermiddelen tijdens de overbrenging naar het controlepunt
afgesloten of verzegeld zijn. In specifieke gevallen moeten de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid hebben toe te
staan dat de verpakkingen of de vervoermiddelen van zendingen hout van coniferen tijdens het vervoer van de
grenscontrolepost naar het controlepunt, niet afgesloten of verzegeld zijn, mits aan specifieke voorwaarden is
voldaan. In dergelijke gevallen moet het hout van coniferen waaruit de zending bestaat, gekweekt of geproduceerd
zijn in een geografisch gebied van een derde land dat een landsgrens deelt met de lidstaat waarvoor de bevoegde
autoriteit verantwoordelijk is, en er moet informatie zijn waaruit blijkt dat het hout in dat derde land en in die
lidstaat dezelfde fytosanitaire status heeft.

(10)

Om efficiënte officiële controles te kunnen organiseren, moeten de bevoegde autoriteiten, waaronder douaneauto
riteiten, waaraan de lidstaat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de officiële controles heeft gedelegeerd
of de bevoegde autoriteiten van een ander controlepunt dan de grenscontrolepost, documentencontroles op afstand
van de grenscontrolepost kunnen uitvoeren.

(11)

Met het oog op een efficiënte uitvoering van de officiële controles op een ander punt van binnenkomst in de Unie
dan de grenscontrolepost, moeten de bevoegde autoriteiten, waaronder de douaneautoriteiten, waaraan de lidstaat
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de officiële controles heeft gedelegeerd, documentencontroles
kunnen uitvoeren op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal waarvoor overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie (4) een verminderde controlefrequentie geldt.

(4)

Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake
de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in
bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PB L 313
van 12.10.2004, blz. 6).
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(12)

Bij Besluit 2010/313/EU van de Commissie (5) zijn materiële controles overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 669/2009 toegestaan in goedgekeurde bedrijfsruimten van exploitanten van levensmiddelen- en diervoeder
bedrijven in Cyprus. Evenzo zijn bij Besluit 2010/458/EU van de Commissie (6) materiële controles overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 669/2009 toegestaan in goedgekeurde bedrijfsruimten van exploitanten van levensmiddelenen diervoederbedrijven in Malta. Aangezien deze verordening van toepassing is op de domeinen die onder die
besluiten vallen, moeten de Besluiten 2010/313/EU en 2010/458/EU met ingang van de datum van toepassing van
deze verordening worden ingetrokken.

(13)

Aangezien Verordening (EU) 2017/625 van toepassing is met ingang van 14 december 2019, moet deze
verordening met het oog op de consistentie en de rechtszekerheid ook met ingang van die datum van toepassing
zijn. Overeenkomstig artikel 165, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 kunnen de in artikel 53, lid 1, onder e),
vastgestelde regels echter pas ten minste twaalf maanden na de vaststelling ervan van toepassing worden wat
zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c), van die
verordening betreft. Om die reden moeten de overgangsmaatregelen met betrekking tot de overeenkomstige
bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG (7) tot en met 13 december 2020 geldig blijven. Die periode van een jaar is
nodig om de exploitanten en de bevoegde autoriteiten extra tijd te geven om specifieke voorschriften te
implementeren.

(14)

Omdat deze verordening van toepassing is op de gebieden die vallen onder Richtlijn 2004/103/EG van de
Commissie (8) met betrekking tot planten, plantaardige producten en andere materialen als bedoeld in artikel 47,
lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625, moet die richtlijn met ingang van 14 december 2020 worden
ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp

1.
Bij deze verordening worden voorschriften vastgesteld voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de
bevoegde autoriteiten:
a) overeenstemmingscontroles en materiële controles aan een ander controlepunt dan de grenscontrolepost kunnen
uitvoeren:
i) op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 72, lid 1, en artikel 74,
lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad (9) en op zendingen planten,
plantaardige producten en andere materialen die vallen onder een noodmaatregel waarin is voorzien bij de in
artikel 28, lid 1, artikel 30, lid 1, artikel 40, lid 3, artikel 41, lid 3, artikel 49, lid 1, artikel 53, lid 3, en
artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde handelingen;
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Besluit 2010/313/EU van de Commissie van 7 juni 2010 tot verlening van toestemming voor de uitvoering van materiële controles
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009 in goedgekeurde bedrijfsruimten van exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven in Cyprus (PB L 140 van 8.6.2010, blz. 28).
Besluit 2010/458/EU van de Commissie van 18 augustus 2010 tot verlening van toestemming voor de uitvoering van materiële
controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009 in goedgekeurde bedrijfsruimten van exploitanten van diervoeder- en
levensmiddelenbedrijven in Malta (PB L 218 van 19.8.2010, blz. 26).
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PB L 169 van
10.7.2000, blz. 1).
Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie van 7 oktober 2004 betreffende de controles van de identiteit en de fytosanitaire
controles van in deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad opgenomen planten, plantaardige producten en andere
materialen, die kunnen worden uitgevoerd op een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap of op een
dichtbijgelegen plaats en tot vaststelling van de eisen met betrekking tot deze controles (PB L 313 van 12.10.2004, blz. 16).
Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen
tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU)
nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG,
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).
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ii) op zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die vallen onder de maatregelen
waarin is voorzien bij de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
handelingen;
b) documentencontroles op afstand van een grenscontrolepost kunnen uitvoeren op zendingen planten,
plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 72, lid 1, en artikel 74, lid 1, van Verordening
(EU) 2016/2031.
2.
De bevoegde autoriteiten die zich bevinden op afstand van de grenscontrolepost, met inbegrip van een ander
controlepunt dan de grenscontrolepost en die zich bij een plaats van binnenkomst in de Unie bevinden, verrichten
werkzaamheden tijdens en na de documenten-, overeenstemmings- en materiële controles overeenkomstig Uitvoeringsver
ordening (EU) 2019/2130 van de Commissie (10).
HOOFDSTUK I

Op andere controlepunten dan de grenscontroleposten uitgevoerde overeenstemmingscontroles en materiële
controles

Artikel 2
Voorwaarden voor de uitvoering van overeenstemmings- en materiële controles op een ander controlepunt dan de
grenscontrolepost

1.
Overeenstemmings- en materiële controles kunnen worden uitgevoerd op een ander controlepunt dan de
grenscontrolepost, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost heeft in het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van
binnenkomst (“GGB”) aangegeven in welk controlepunt de overeenstemmingscontroles en de materiële
controles moeten worden uitgevoerd, of de exploitant heeft dit aangegeven bij de voorafgaande kennisgeving
overeenkomstig artikel 56, lid 3, onder a), van Verordening (EU) 2017/625;
b) het resultaat van de door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost uitgevoerde documentencontroles is
bevredigend;
c) de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost hebben hun toestemming om de zending naar het
controlepunt over te brengen in het GGB geregistreerd;
d) voordat de zending de grenscontrolepost verlaat, heeft de exploitant de bevoegde autoriteiten van het
controlepunt waar de overeenstemmings- en materiële controles moeten worden uitgevoerd in kennis gesteld
van het verwachte tijdstip van aankomst van de zending en van de vervoermiddelen door een afzonderlijk GGB
in het informatiebeheersysteem voor officiële controles (Imsoc) in te vullen en in te dienen;
e) de exploitant heeft de zending onder douanetoezicht van de grenscontrolepost naar het controlepunt vervoerd
zonder dat de goederen tijdens het vervoer zijn gelost;
f) de exploitant heeft ervoor gezorgd dat de zending vergezeld gaat van een papieren of elektronisch exemplaar van
het onder c) bedoelde GGB;
g) de exploitant heeft ervoor gezorgd dat:
i) de in artikel 72, lid 1, en artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde zendingen planten,
plantaardige producten en ander materiaal, en zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal
die onderworpen zijn aan een noodmaatregel waarin is voorzien in de overeenkomstig artikel 28, lid 1,
artikel 30, lid 1, artikel 40, lid 3, artikel 41, lid 3, artikel 49, lid 1, artikel 53, lid 3, en artikel 54, lid 3, van
Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde handelingen, en zendingen levensmiddelen en diervoeders van
niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 tot
aan het controlepunt vergezeld gaan van een gewaarmerkte, overeenkomstig artikel 50, lid 2, van die
verordening afgegeven kopie van de in artikel 50, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde officiële
certificaten;
(10)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor
de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële
controles van dieren en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten (zie bladzijde 128 van dit
Publicatieblad).
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ii) zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die onderworpen zijn aan de
maatregelen waarin is voorzien bij de in artikel 47, lid 1, onder e) en f), van Verordening (EU) 2017/625
bedoelde handelingen, tot aan het controlepunt vergezeld gaan van een gewaarmerkte, overeenkomstig
artikel 50, lid 2, van die verordening afgegeven kopie van de resultaten van laboratoriumanalysen die door
de bevoegde autoriteiten van het derde land zijn uitgevoerd.
h) de exploitant heeft het referentienummer van het onder c) bedoelde GGB vermeld in de douaneaangifte die met
het oog op de overbrenging van de zending naar het controlepunt bij de douaneautoriteiten is ingediend en
houdt een kopie van dit GGB ter beschikking van de in artikel 163 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het
Europees Parlement en de Raad (11) bedoelde douaneautoriteiten.
2.
De eis dat de in lid 1, onder g), i) en ii), bedoelde gewaarmerkte kopie de zending moet vergezellen, is niet van
toepassing wanneer de desbetreffende officiële certificaten of resultaten van laboratoriumanalysen door de bevoegde
autoriteiten van het derde land in het Imsoc zijn ingediend of door de exploitant in het Imsoc zijn geüpload en de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost hebben gecontroleerd dat deze overeenstemmen met de oorspronkelijke
certificaten of resultaten van laboratoriumanalysen.
3.
Indien de bevoegde autoriteit van een lidstaat een bestaand nationaal systeem beheert waarin de resultaten van de
documenten-, overeenstemmings- en materiële controles worden geregistreerd, is lid 1, onder d) en h), niet van toepassing
op zendingen die de grenscontrolepost verlaten naar het controlepunt binnen dezelfde lidstaat, mits:
a) in het bestaande nationale systeem informatie beschikbaar is over de verwachte aankomsttijd van de zending in
het controlepunt en over het type vervoermiddel;
b) het bestaande nationale systeem:
i)

ervoor zorgt dat de douaneautoriteiten en de exploitant tijdig informatie krijgen over de in lid 1, onder c),
bedoelde toestemming en dat de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost tijdig informatie krijgen
over de aankomst van de zending in het controlepunt,

ii) elektronische gegevens uitwisselt met het Imsoc, met inbegrip van informatie over afwijzingen van
zendingen en informatie die een duidelijke identificatie van elke zending mogelijk maakt, bijvoorbeeld via
een uniek referentienummer,
iii) waarborgt dat de voltooiing van het in lid 1, onder c), bedoelde GGB alleen kan plaatsvinden na de
elektronische gegevensuitwisseling en de bevestiging van het Imsoc.

Artikel 3
Overeenstemmings- en materiële controles van zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke
oorsprong die op een ander controlepunt dan de grenscontrolepost worden uitgevoerd
1.
Overeenstemmings- en materiële controles van zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke
oorsprong die onderworpen zijn aan de maatregelen waarin is voorzien bij de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde handelingen, mogen door de bevoegde autoriteiten aan een ander controlepunt dan
een grenscontrolepost worden uitgevoerd, indien een van de volgende situaties van toepassing is:
a) de voor de zending verantwoordelijke exploitant heeft de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost
gevraagd of de overeenstemmingscontroles en materiële controles kunnen worden uitgevoerd op het
controlepunt dat voor de categorie goederen van die zending is aangewezen, en de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost staan toe dat de zending naar dat controlepunt wordt overgebracht;
b) de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost hebben besloten dat de overeenstemmingscontroles en de
materiële controles worden uitgevoerd op het controlepunt dat voor de categorie goederen van de
desbetreffende zending is aangewezen, en de exploitant maakt geen bezwaar tegen dit besluit.
2.
De in lid 1 bedoelde overeenstemmingscontroles en materiële controles worden door de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost uitgevoerd indien een van de volgende situaties van toepassing is:
a) de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost heeft de in lid 1, onder a), bedoelde toestemming niet verleend,
(11)

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het
douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
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b) de exploitant maakt bezwaar tegen het besluit om de zending naar het in lid 1, onder b), bedoelde controlepunt
over te brengen.

Artikel 4
Overeenstemmings- en materiële controles van zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal die op een ander
controlepunt dan de grenscontrolepost worden uitgevoerd

1.
De bevoegde autoriteiten kunnen op een ander controlepunt dan de grenscontrolepost overeenstemmingscontroles
en materiële controles uitvoeren op zendingen
a) planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 72, lid 1, en artikel 74, lid 1, van
Verordening (EU) 2016/2031,
b) planten, plantaardige producten en ander materiaal die onderworpen zijn aan een noodmaatregel waarin is
voorzien in de overeenkomstig artikel 28, lid 1, artikel 30, lid 1, artikel 40, lid 3, artikel 41, lid 3, artikel 49,
lid 1, artikel 53, lid 3, en artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde handelingen.
2.
De in lid 1 bedoelde overeenstemmingscontroles en materiële controles kunnen door de bevoegde autoriteiten op een
ander controlepunt dan een grenscontrolepost worden uitgevoerd indien een van de volgende situaties van toepassing is:
a) de voor de zending verantwoordelijke exploitant heeft de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost
gevraagd of de overeenstemmingscontroles en materiële controles kunnen worden uitgevoerd op een
controlepunt dat voor de categorie goederen van die zending is aangewezen, en de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost staan toe dat de zending naar dat controlepunt wordt overgebracht;
b) de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost hebben besloten dat de overeenstemmingscontroles en de
materiële controles worden uitgevoerd op een controlepunt dat voor de categorie goederen van de
desbetreffende zending is aangewezen, en de exploitant maakt geen bezwaar tegen dit besluit.
3.
De in lid 1 bedoelde overeenstemmingscontroles en materiële controles worden door de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost uitgevoerd indien een van de volgende situaties van toepassing is:
a) de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost heeft de in lid 2, onder a), bedoelde toestemming niet verleend,
b) de exploitant maakt bezwaar tegen het besluit om de zending naar het in lid 2, onder b), bedoelde controlepunt
over te brengen.

Artikel 5
Bijzondere voorwaarden voor overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen planten,
plantaardige producten en ander materiaal op een ander controlepunt dan de grenscontrolepost
1.
De overeenstemmingscontroles en de materiële controles kunnen worden uitgevoerd op een in artikel 4, lid 1,
bedoeld controlepunt voor zendingen, op voorwaarde dat de exploitant ervoor heeft gezorgd dat de verpakkingen of de
vervoermiddelen van de zendingen zodanig zijn afgesloten of verzegeld dat zij tijdens de overbrenging naar het
controlepunt andere planten, plantaardige producten of ander materiaal niet kunnen aantasten of besmetten met de
plaagorganismen die zijn opgenomen in de lijst van de EU-quarantaineorganismen of in de lijst van de door de EU
gereguleerde niet-quarantaineorganismen als bedoeld in artikel 5, lid 2, en artikel 30, lid 1, van Verordening (EU)
2016/2031 en, in het geval van beschermde gebieden, met de respectieve plaagorganismen die zijn opgenomen in de
overeenkomstig artikel 32, lid 3, van die verordening opgestelde lijst.
2.
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst toestaan dat de
verpakkingen of de vervoermiddelen van zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal niet afgesloten of
verzegeld zijn, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de zending bestaat uit hout van coniferen dat gekweekt of geproduceerd is in een geografisch gebied van een
derde land dat een landsgrens deelt met de lidstaat waarvoor de bevoegde autoriteit verantwoordelijk is, en er is
informatie waaruit blijkt dat het hout in dat derde land dezelfde fytosanitaire status heeft als in die lidstaat,
b) de zendingen hout van coniferen worden vervoerd naar een controlepunt dat zich in dezelfde lidstaat als de
grenscontrolepost van binnenkomst bevindt,
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c) de zendingen hout van coniferen vormen tijdens het vervoer naar het controlepunt geen specifiek risico voor de
verspreiding van EU-quarantaineorganismen of plaagorganismen waarvoor de krachtens artikel 30, lid 1, van
Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde maatregelen gelden,
d) de bevoegde autoriteit moet ervoor zorgen dat hout dat het grondgebied van die lidstaat verlaat, van tevoren
zodanig wordt verwerkt dat het geen fytosanitair risico vormt.
3.

De lidstaten die gebruikmaken van de in lid 2 bedoelde bepalingen:
a) stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis van het gebied van het betrokken derde land en van de
fytosanitaire status van dat gebied;
b) brengen jaarlijks verslag uit over het aantal op het betrokken hout van coniferen uitgevoerde officiële controles
en de resultaten daarvan.

Artikel 6
Werkzaamheden tijdens en na de overeenstemmings- en materiële controles op een ander controlepunt dan de
grenscontrolepost

1.
Nadat de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost toestemming hebben gegeven om de zending over te
brengen naar het in het GGB aangegeven controlepunt of hierover een besluit hebben genomen, biedt de voor de zending
verantwoordelijke exploitant de zending voor overeenstemmings- en materiële controles niet aan bij een ander
controlepunt dan het in het GGB aangegeven controlepunt, tenzij de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost
overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a) en artikel 4, lid 2, onder a), toestemming geven voor de overbrenging van de
zending naar een ander controlepunt.
2.
De bevoegde autoriteiten van het controlepunt bevestigen de aankomst van de zending aan de bevoegde autoriteiten
van de grenscontrolepost door het in artikel 2, lid 1, onder a), bedoelde GGB in het Imsoc in te vullen.
3.
De bevoegde autoriteiten van het controlepunt voltooien het in artikel 2, lid 1, onder d), bedoelde afzonderlijke GGB
of, indien artikel 2, lid 3, van toepassing is, het in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde GGB, door daarin het resultaat van de
overeenstemmingscontroles en de materiële controles en alle overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) 2017/625
genomen besluiten betreffende de zending te registreren.
4.
De exploitant verstrekt het referentienummer van het voltooide GGB als bedoeld in lid 3 in de douaneaangifte die
voor de zending bij de douaneautoriteiten wordt ingediend, en houdt een kopie van dat GGB als een bewijsstuk in de zin
artikel 163 van Verordening (EU) nr. 952/2013 ter beschikking van de douaneautoriteiten.
5.
Indien de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost binnen 15 dagen na de datum waarop de overbrenging van
een zending naar het controlepunt was toegestaan, van de bevoegde autoriteiten van het controlepunt geen bevestiging van
de aankomst van de zending hebben ontvangen:
a) vragen zij de bevoegde autoriteiten van het controlepunt of de zending in het controlepunt is aangekomen;
b) stellen zij de douaneautoriteiten en de andere in artikel 75, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
autoriteiten ervan in kennis dat zij geen bevestiging hebben ontvangen dat de zending ter bestemming is
aangekomen indien uit het onder a) bedoelde verzoek blijkt dat de zending niet in het controlepunt is
aangekomen;
c) verrichten zij verder onderzoek om de feitelijke locatie van de goederen te bepalen in samenwerking met de
douaneautoriteiten en andere in artikel 75, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde autoriteiten.
HOOFDSTUK II

Op afstand van een grenscontrolepost uitgevoerde documentencontroles

Artikel 7
Documentencontroles van zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal die op afstand van een
grenscontrolepost worden uitgevoerd

Documentencontroles op zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1,
onder c), van Verordening (EU) 2017/625 die de Unie binnenkomen, kunnen worden verricht door:
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a) de bevoegde autoriteiten die zich bevinden op afstand van de grenscontrolepost of op een ander controlepunt dan de
grenscontrolepost, mits zij zich in dezelfde lidstaat bevinden als de grenscontrolepost van aankomst van de zending, in
het geval van zendingen die op de grenscontrolepost aankomen;
b) de bevoegde autoriteiten op het punt van binnenkomst in de Unie, in het geval van zendingen waarvoor overeenkomstig
de in artikel 1, lid 2, onder g), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels een verminderde controlefrequentie geldt
en die aankomen op een ander punt van binnenkomst dan de grenscontrolepost.

Artikel 8
Voorwaarden voor de uitvoering van documentencontroles van zendingen planten, plantaardige producten en ander materiaal
die op afstand van een grenscontrolepost worden uitgevoerd

1.

Bij de uitvoering van de in artikel 7 bedoelde documentencontroles wordt aan de volgende voorwaarden voldaan:
a) de in artikel 7 bedoelde bevoegde autoriteiten voeren documentencontroles uit op:
i)

de officiële certificaten en de resultaten van laboratoriumtests die door de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost van aankomst van de zending in het Imsoc zijn geüpload,

ii) de officiële certificaten en de resultaten van laboratoriumtests die door de exploitant in het Imsoc zijn
geüpload, voor zover de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost hebben gecontroleerd dat deze
overeenstemmen met de oorspronkelijke certificaten of de oorspronkelijke resultaten van laboratoriumtests,
iii) de officiële certificaten en de resultaten van laboratoriumtests die door de bevoegde autoriteiten van derde
landen in het Imsoc worden ingediend, of
iv) de oorspronkelijke officiële certificaten, wanneer de in artikel 7 bedoelde bevoegde autoriteiten deel
uitmaken van de aangewezen grenscontrolepost als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Uitvoeringsverordening
(EU) 2019/1012 van de Commissie (12);
b) de exploitant vervoert de zending niet vanuit de grenscontrolepost naar het controlepunt voor
overeenstemmings- en materiële controles totdat de in artikel 7 bedoelde bevoegde autoriteiten de bevoegde
autoriteiten van de grenscontrolepost in kennis hebben gesteld van de bevredigende resultaten van de
documentencontroles.
2.
Wanneer de zending planten, plantaardige producten en ander materiaal door de exploitant moet worden vervoerd
naar een controlepunt voor de uitvoering van overeenstemmingscontroles en materiële controles, zijn de artikelen 2, 4 en
5 van toepassing.
3.
Een zending planten, plantaardige producten en ander materiaal mag door de exploitant vanaf de grenscontrolepost
naar een controlepunt worden vervoerd voor de uitvoering van de documentencontroles, mits het controlepunt onder het
toezicht staat van dezelfde bevoegde autoriteit als de grenscontrolepost.
HOOFDSTUK III

Slotbepalingen

Artikel 9
Intrekkingen

1.

Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie wordt met ingang van 14 december 2020 ingetrokken.

2.

De Besluiten 2010/313/EU en 2010/458/EU van de Commissie worden met ingang van 14 december 2019
ingetrokken.

(12) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1012 van de Commissie van 12 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van
het Europees Parlement en de Raad door af te wijken van de voorschriften inzake de aanwijzing van controlepunten en de
minimumvoorschriften voor grenscontroleposten (PB L 165 van 21.6.2019, blz. 4).
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Artikel 10
Inwerkingtreding en 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 14 december 2019.
Artikel 4, lid 1, onder a) en de artikelen 7 en 8 zijn van toepassing met ingang van 14 december 2020.
Artikel 2, lid 3, is van toepassing tot en met 13 december 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 oktober 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2124 VAN DE COMMISSIE
van 10 oktober 2019
tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer,
overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008,
(EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en
(EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en
Beschikking 2007/777/EG van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG)
nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad
(verordening officiële controles) (1), en met name artikel 50, lid 4, artikel 51, lid 1, onder a) tot en met d), artikel 77, lid 1,
onder c) en j) en artikel 77, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad legt het kader vast voor officiële controles en
andere officiële activiteiten ter verificatie van de naleving van de agro-voedselketenwetgeving van de Unie. Dat kader
omvat officiële controles van dieren en goederen die uit derde landen de Unie binnenkomen via aangewezen
grenscontroleposten.

(2)

Krachtens artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie bevoegd regels vast te stellen tot
vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder het verplicht is zendingen van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en
samengestelde producten, planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, van
Verordening (EU) 2017/625 bij doorvoer via de Unie, tot aan de plaats van bestemming vergezeld moeten gaan van
het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB).

(3)

Krachtens artikel 51, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie bevoegd regels vast te stellen
ter bepaling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de bevoegde autoriteiten van grenscontroleposten
het verdere vervoer van zendingen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, planten,
plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, van die verordening naar hun
eindbestemming kunnen toestaan in afwachting van de resultaten van de materiële controles.

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
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(4)

Krachtens artikel 51, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie bevoegd regels vast te
stellen ter bepaling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de overeenstemmingscontroles en
materiële controles van overgeladen zendingen en van dieren die over zee of door de lucht aankomen en voor
verder vervoer aan boord van hetzelfde vervoermiddel blijven, aan een andere grenscontrolepost dan de
grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie kunnen worden uitgevoerd. Teneinde overgeladen zendingen
doeltreffend te controleren, moeten de termijnen worden vastgesteld waarbinnen de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost die documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles moeten uitvoeren.

(5)

Krachtens artikel 51, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie bevoegd regels vast te stellen
ter bepaling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder doorvoer door de Unie van zendingen van dieren,
producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en
samengestelde producten, planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, van
Verordening (EU) 2017/625 toegestaan moet worden. In dat punt is ook bepaald dat de Commissie voorschriften
vaststelt voor bepaalde officiële controles die voor dergelijke zendingen aan grenscontroleposten moeten worden
uitgevoerd, met inbegrip van de gevallen waarin en voorwaarden waaronder goederen tijdelijk in douane-entrepots,
entrepots in vrije zones, opslagruimten voor tijdelijke opslag en entrepots die gespecialiseerd zijn in levering aan
militaire bases van de NAVO of de VS worden opgeslagen.

(6)

Het moet de bevoegde autoriteiten van grenscontroleposten worden toegestaan het verdere vervoer naar de plaats
van eindbestemming van zendingen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die vallen
onder de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde maatregelen en van
zendingen van planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c) en e),
van die verordening, in afwachting van de resultaten van laboratoriumanalyses en -tests toe te staan. De
levensmiddelen en diervoeders waaruit dergelijke zendingen bestaan, kunnen voorkomen op de overeenkomstig
artikel 47, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2017/625 vastgestelde lijst van goederen waarvoor een tijdelijke
verhoging van de officiële controles geldt bij het punt van binnenkomst in de Unie, of onderworpen zijn aan een
noodmaatregel waarin is voorzien in handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder b), van
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (2), of onderworpen zijn aan aanvullende
voorwaarden voor binnenkomst in de Unie waarin is voorzien in handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig
artikel 126 van Verordening (EU) 2017/625 of aan bijzondere maatregelen betreffende hun binnenkomst in de Unie
waarin is voorzien in handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 128 van Verordening (EU) 2017/625.

(7)

Om een behoorlijke beheersing van de risico’s te waarborgen, moet de vergunning voor het verdere vervoer
onderhevig zijn aan voorwaarden. Om de mogelijke risico’s voor de gezondheid van mensen of planten te beperken,
moeten zendingen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die vallen onder de in artikel 47,
lid 1, onder d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde maatregelen, en zendingen van planten,
plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c) en e), van die verordening in
afwachting van de resultaten van laboratoriumanalyses en -tests worden vervoerd naar, en opgeslagen in, door de
lidstaten aangewezen voorzieningen voor verder vervoer op de eindbestemming.

(8)

Deze voorzieningen voor verder vervoer moeten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees
Parlement en de Raad (3) gemachtigde, aangewezen of goedgekeurde douane-entrepots of opslagruimten voor
tijdelijke opslag zijn en moeten, om de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders te waarborgen, overeenkomstig
respectievelijk Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4) en Verordening (EG)
nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad (5) bij de bevoegde autoriteiten zijn geregistreerd.

(9)

Zendingen dieren uit derde landen die door de lucht of over zee aankomen, op hetzelfde vervoermiddel naar een
derde land of een andere lidstaat worden doorgevoerd en bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden
gebracht of om door de Unie te worden doorgevoerd, brengen minder risico’s met zich mee dan andere zendingen
dieren, met inbegrip van zendingen die in havens of luchthavens zijn overgeladen. Daarom moeten de overeenstem
mingscontroles en materiële controles van deze dieren aan de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie
worden uitgevoerd, tenzij niet-naleving van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels
wordt vermoed. Bovendien moeten documentencontroles aan grenscontroleposten worden uitgevoerd, waaronder
aan de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie waar de dieren voor officiële controles worden aangeboden
en waar zij de Unie binnenkomen voor het in de handel brengen op of de doorvoer door het grondgebied van de
Unie.

(2) 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).
(3) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek
van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(4) Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139
van 30.4.2004, blz. 1).
(5) Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor
diervoederhygiëne (PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1).
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(10)

Lange reizen met hetzelfde vervoermiddel kunnen een schadelijke uitwerking hebben op het welzijn van dieren. Om
te voldoen aan de voorschriften inzake het welzijn van dieren tijdens het vervoer moeten de bepalingen van
Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad (6) van toepassing zijn totdat de zending van dieren de grenscontrolepost
van binnenkomst in de Unie bereikt.

(11)

Om de introductie van dierziekten in de Unie te voorkomen, moeten documentencontroles, overeenstemmings
controles en materiële controles worden uitgevoerd op overgeladen zendingen van dieren in havens of luchthavens
bij de grenscontrolepost waar de eerste overlading plaatsvindt.

(12)

Rekening houdend met de risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren in verband met overgeladen zendingen
van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro
en samengestelde producten, en met het belang van efficiënte officiële controles van dergelijke zendingen, moeten
er termijnen worden vastgesteld waarna documentencontroles door de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost van overlading moeten worden verricht. De tijd voor de overladingsperiode moet worden
berekend vanaf het moment dat de zending bij de haven of luchthaven van de lidstaat aankomt. Indien niet-naleving
van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels wordt vermoed, moeten de bevoegde
autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading documentencontroles, overeenstemmingscontroles en
materiële controles uitvoeren.

(13)

Met het oog op de efficiëntie van de officiële controles en rekening houdend met de risico’s voor de gezondheid van
planten die verbonden zijn aan overgeladen zendingen van planten, plantaardige producten en ander materiaal als
bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c) en e), van Verordening (EU) 2017/625, moeten er termijnen worden
vastgesteld waarna documentencontroles door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading
kunnen worden verricht. De tijd voor de overladingsperiode moet worden berekend vanaf het moment dat de
zending bij de haven of luchthaven van de lidstaat aankomt. Indien niet-naleving van de in artikel 1, lid 2, van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels wordt vermoed, moeten de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost van overlading documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles
uitvoeren.

(14)

Voorts moet worden bepaald dat, tenzij alle controles op overgeladen zendingen planten, plantaardige producten en
ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c) en e), van Verordening (EU) 2017/625 die bestemd zijn om
in de Unie in de handel te worden gebracht, bij de grenscontrolepost van overlading op grond van een vermoeden
van niet-naleving van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels zijn uitgevoerd, de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie documentencontroles, overeenstem
mingscontroles en materiële controles moeten uitvoeren.

(15)

Om de administratieve lasten te beperken, moeten de voor de overgeladen zendingen verantwoordelijke exploitanten
de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost kunnen informeren over de identificatie en locatie van de
goederen in de haven of luchthaven, het geschatte tijdstip van aankomst, het geschatte tijdstip van vertrek en de
bestemming van hun zending. In zulke gevallen moeten de lidstaten beschikken over een informatiesysteem dat hen
in staat stelt de door de exploitanten verstrekte informatie te raadplegen en na te gaan of de termijnen voor de
uitvoering van de documentencontroles niet zijn overschreden.

(16)

Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die vallen onder de maatregelen of handelingen als
bedoeld in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 en die worden overgeladen van een
vaar- of vliegtuig onder douanetoezicht naar een ander vaar- of vliegtuig in dezelfde haven of luchthaven, brengen
beperkte risico’s voor de diergezondheid en de volksgezondheid met zich mee. Daarom moet worden bepaald dat
documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles in zulke gevallen niet aan de
grenscontrolepost van overlading, maar in een later stadium moeten plaatsvinden, aan de grenscontrolepost van
binnenkomst in de Unie. Bijgevolg moet de voor de zending verantwoordelijke exploitant een voorafgaande
kennisgeving doen van de aankomst van de zendingen door het desbetreffende deel van het GGB in het informatie
managementsysteem voor officiële controles (Imsoc) in te vullen en in te dienen, voor toezending aan de bevoegde
autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst.

(17)

Met het oog op de bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren moeten zendingen van dieren die van
een derde land door het grondgebied van de Unie onder douanetoezicht naar een ander derde land worden
doorgevoerd, aan de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie worden onderworpen aan documenten
controles, overeenstemmingscontroles en materiële controles, en mag de doorvoer alleen worden toegestaan indien
de zendingen die controles met succes doorlopen.

(6) Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB
L 3 van 5.1.2005, blz. 1).
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(18)

Met het oog op de bescherming van de gezondheid van mens en dier moeten zendingen van producten van dierlijke
oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten
die van een derde land door het grondgebied van de Unie naar een ander derde land worden doorgevoerd, worden
onderworpen aan documenten- en overeenstemmingscontroles aan de grenscontrolepost. Voor dit soort doorvoer
moeten voorwaarden gelden, waaronder het met succes doorstaan van de controles aan de grenscontrolepost, om te
waarborgen dat de risico’s aan de grens en tijdens de doorreis op passende wijze worden beheerd en dat dergelijke
goederen het grondgebied van de Unie verlaten.

(19)

Met het oog op de bescherming van de gezondheid van planten moeten de zendingen planten, plantaardige
producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c) en e), van Verordening (EU) 2017/625 die van
een derde land door het grondgebied van de Unie naar een ander derde land worden doorgevoerd, worden
onderworpen aan op risicoanalyse gebaseerde documenten- en materiële controles aan de grenscontrolepost. Voor
dit soort doorvoer moeten voorwaarden gelden, waaronder het met succes doorstaan van de controles aan de
grenscontrolepost.

(20)

In bepaalde gevallen kunnen zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke
bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten die uit een derde land door het
grondgebied van de Unie naar een ander derde land worden doorgevoerd, tijdelijk worden opgeslagen in entrepots.
Om de traceerbaarheid van dergelijke zendingen te garanderen, mag deze tijdelijke opslag alleen plaatsvinden in
entrepots die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn erkend en moeten die entrepots voldoen aan de in
Verordening (EG) nr. 852/2004 en Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie vastgestelde en bedoelde
hygiënevoorschriften (7).

(21)

Omwille van de transparantie moeten de lidstaten in het Imsoc een lijst bijhouden van alle erkende entrepots, met
vermelding van hun naam en adres, het erkenningsnummer, en de categorie van de goederen waarvoor zij zijn
erkend. De erkende entrepots moeten aan regelmatige officiële controles door de bevoegde autoriteiten worden
onderworpen, om te waarborgen dat zij blijven voldoen aan de voorwaarden voor hun erkenning.

(22)

Om ervoor te zorgen dat zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke
bijproducten, afgeleide producten hooi en stro en samengestelde producten daadwerkelijk worden afgeleverd aan
boord van de (al dan niet militaire) vaartuigen die de Unie verlaten, moet de bevoegde autoriteit van de haven van
bestemming of de vertegenwoordiger van de kapitein van het vaartuig de levering, eenmaal voltooid, bevestigen aan
de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie of van het entrepot waar dergelijke
goederen tijdelijk zijn opgeslagen. Deze bevestiging moet worden verstrekt door medeondertekening van het
officiële certificaat of door middel van elektronische middelen. Wanneer de zendingen niet bij het vaartuig worden
afgeleverd omdat zij het vaartuig in de haven hebben gemist of wegens logistieke problemen, moet de bevoegde
autoriteit van het entrepot of de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie de terugzending van de zending
naar de plaats van verzending kunnen toestaan.

(23)

In een aantal lidstaten gelden wegens de geografische situatie specifieke voorwaarden voor de doorvoer van dieren
en goederen, die zijn vastgelegd in de voorschriften van de Unie inzake de binnenkomst van bepaalde dieren,
levende producten, dierlijke bijproducten en producten van dierlijke oorsprong. Voor de handhaving van die
voorschriften zijn er specifieke controleprocedures en voorwaarden nodig.

(24)

Er moeten voorwaarden worden vastgesteld voor het toestaan van de rechtstreekse terugkeer van zendingen van
producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en
samengestelde producten waarvan de doorvoer door het grondgebied van de Unie was toegestaan maar die door het
derde land van bestemming worden geweigerd, naar de grenscontrolepost die toestemming heeft gegeven voor hun
doorvoer door de Unie of naar de entrepots waar dergelijke goederen op het grondgebied van de Unie waren
opgeslagen voordat zij door het derde land werden afgewezen.

(7) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en
producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).
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(25)

Gezien de risico’s voor de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren moeten zendingen van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, afgeleide producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en
samengestelde producten die van het grondgebied van de Unie via het grondgebied van een derde land naar een
ander deel van het grondgebied van de Unie worden vervoerd, door de bevoegde autoriteiten van de grenscontro
leposten aan een documenten- en overeenstemmingscontrole worden onderworpen voordat zij opnieuw de Unie
worden binnengebracht. Het is niet nodig om op passende wijze verpakte en vervoerde planten, plantaardige
producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2016/2031 van het
Europees Parlement en de Raad (8), bij de grenscontrolepost van opnieuw binnenbrengen te controleren, omdat het
risico op het invoeren van schadelijke organismen laag is.

(26)

Om te zorgen voor een goede communicatie en ter verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de verschillende
autoriteiten en exploitanten, moet het desbetreffende deel van het GGB worden ingevuld. Deel I moet vóór de
aankomst van de zending door de voor de zending verantwoordelijke exploitant worden ingevuld en aan de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost worden toegezonden. Deel II moet door de bevoegde autoriteiten
worden ingevuld zodra de in deze verordening bedoelde controles zijn verricht en er over de desbetreffende zending
een beslissing is genomen en geregistreerd. Deel III moet door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van
uitgang of van de eindbestemming of de lokale bevoegde autoriteit worden ingevuld zodra de in deze verordening
bedoelde controles zijn verricht.

(27)

Om ervoor te zorgen dat zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke
bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten die afkomstig zijn van het grondgebied
van Kroatië en die via het grondgebied van Bosnië en Herzegovina door de “corridor van Neum” reizen, intact zijn
voordat zij het grondgebied van Kroatië opnieuw binnenkomen via de punten van binnenkomst in Klek of Zaton
Doli, moet de bevoegde autoriteit de zegels van de voertuigen of de transportcontainers controleren en de datum en
het tijdstip van vertrek en aankomst van de voertuigen die goederen vervoeren, registreren.

(28)

In de wetgeving van de Unie is bepaald dat het vervoer van zendingen van bepaalde in artikel 47, lid 1, onder b), c),
d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde goederen die bestemd zijn om in de Unie in de handel te
worden gebracht of om door de Unie te worden doorgevoerd, moet worden gemonitord van de grenscontrolepost
van binnenkomst tot aan de inrichting op de plaats van bestemming of van de grenscontrolepost van uitgang tot
hun aankomst op de plaats van bestemming. Om elk risico voor de volksgezondheid en de diergezondheid te
voorkomen, moeten de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie erop toezien
dat de zendingen binnen 15 dagen bij de bestemming aankomen.

(29)

Een van de doelstellingen van Verordening (EU) 2017/625 is het in één enkele handeling samenbrengen van regels in
plaats van ze te verdelen over verschillende handelingen, waardoor deze regels gemakkelijker te begrijpen en toe te
passen zijn. In de onderhavige verordening wordt dezelfde benadering gevolgd en zijn er minder kruisverwijzingen
tussen verschillende handelingen nodig, waardoor de transparantie wordt vergroot. Diverse van de in deze
ontwerphandeling vastgestelde aanvullende regels zijn onderling verbonden en moeten tegelijkertijd van toepassing
worden. Dit geldt met name voor de regels inzake doorvoer en deze regels zijn vanaf dezelfde datum van
toepassing. Het feit dat deze aanvullende regels in één enkel besluit zijn vastgesteld, voorkomt ook het risico op
verdubbeling van regels.

(30)

Beschikking 2000/208/EG van de Commissie (9), Beschikking 2000/571/EG van de Commissie (10) en
Uitvoeringsbesluit 2011/215/EU van de Commissie (11) bevatten voorschriften op gebieden die onder het
toepassingsgebied van deze verordening vallen. Om verdubbeling van regels te voorkomen, moeten die handelingen
dan ook worden ingetrokken.

(8) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen
tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,
2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).
(9) Beschikking 2000/208/EG van de Commissie van 24 februari 2000 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn
97/78/EG van de Raad met betrekking tot de doorvoer, via de Europese Gemeenschap en uitsluitend over de weg, van producten van
dierlijke oorsprong van een derde land naar een ander derde land (PB L 064 van 11.3.2000, blz. 20).
(10) Beschikking 2000/571/EG van de Commissie van 8 september 2000 tot vaststelling van de methoden voor de veterinaire controles
van producten uit derde landen die bestemd zijn voor een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een handelaar die
levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen (PB L 240 van 23.9.2000, blz. 14).
(11) Uitvoeringsbesluit 2011/215/EU van de Commissie van 4 april 2011 ter uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft
het overladen in de grensinspectiepost van binnenkomst van zendingen producten, bestemd voor invoer in de Unie of voor derde
landen (PB L 90 van 6.4.2011, blz. 50).
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(31)

Om de samenhang met de voorschriften van deze verordening te waarborgen, moeten Beschikking 2007/777/EG
van de Commissie (12), Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (13), Verordening (EG) nr. 1251/2008 van
de Commissie (14), Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie (15), Verordening (EU) nr. 206/2010 van de
Commissie (16), Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie (17), Verordening (EU) nr. 142/2011, Verordening
(EU) nr. 28/2012 van de Commissie (18) en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie (19) worden
gewijzigd.

(32)

Aangezien Verordening (EU) 2017/625 van toepassing is met ingang van 14 december 2019, moet de onderhavige
verordening met ingang van dezelfde datum worden toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk I

Onderwerp, toepassingsgebied en definities

Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied

1.

Bij deze verordening worden de volgende voorschriften vastgesteld:
a) voorschriften tot vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de bevoegde autoriteiten van
een grenscontrolepost het verdere vervoer van zendingen van de volgende categorieën goederen naar de plaats
van eindbestemming in de Unie kunnen toestaan in afwachting van de resultaten van laboratoriumanalyses en
-tests die in het kader van de in artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde materiële controles
zijn uitgevoerd:
i)

planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in de krachtens artikel 72, lid 1, en artikel 74,
lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 opgestelde lijsten;

ii) planten, plantaardige producten en ander materiaal waarvoor een noodmaatregel geldt als bedoeld in
artikel 47, lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2017/625;
iii) levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die vallen onder de maatregelen waarin is
voorzien bij de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde handelingen;
(12) Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen,
blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (PB L 312 van 30.11.2007, blz. 49).
(13) Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones
of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en
van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1).
(14) 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
aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (PB L 337 van 16.12.2008, blz. 41).
(15) Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie van 9 februari 2009 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen daarvan
voor de invoer in of de doorvoer door de Gemeenschap van vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren
en gekweekte konijnen en tot vaststelling van de voorschriften inzake de veterinaire certificering (PB L 39 van 10.2.2009, blz. 12).
(16) Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of
delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften
inzake veterinaire certificering (PB L 73 van 20.3.2010, blz. 1).
(17) Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot vaststelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en
de veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van rauwe melk, zuivelproducten, colostrum
en producten op basis van colostrum, bestemd voor menselijke consumptie (PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1).
(18) Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot vaststelling van voorschriften voor de certificering van de
invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde samengestelde producten en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG en
Verordening (EG) nr. 1162/2009 (PB L 12 van 14.1.2012, blz. 1).
(19) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie van 28 april 2016 tot vaststelling van lijsten van derde landen, delen van
derde landen en gebieden waaruit de lidstaten het binnenbrengen in de Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong moeten toestaan, tot vaststelling van certificeringsvoorschriften, tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 2074/2005 en tot intrekking van Beschikking 2003/812/EG (PB L 126 van 14.5.2016, blz. 13).
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b) voorschriften ter vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de overeenstemmings
controles en materiële controles van dieren die over zee of door de lucht aankomen en voor verder vervoer aan
boord van hetzelfde vervoermiddel blijven, aan een andere grenscontrolepost dan de grenscontrolepost van
eerste binnenkomst in de Unie mogen worden uitgevoerd;
c) specifieke voorschriften voor officiële controles aan grenscontroleposten van overgeladen zendingen van dieren
en van de volgende categorieën goederen:
i)

producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en
stro en samengestelde producten;

ii) planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in de krachtens artikel 72, lid 1, en artikel 74,
lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 opgestelde lijsten;
iii) planten, plantaardige producten en ander materiaal die vallen onder een noodmaatregel waarin is voorzien
in de artikelen van Verordening (EU) 2016/2031 als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder e), van Verordening
(EU) 2017/625;
iv) levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong waarop de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f),
van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde maatregelen of handelingen van toepassing zijn;
d) specifieke voorschriften voor de controle van zendingen tijdens de doorvoer van dieren en de volgende
categorieën goederen:
i)

producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en
stro en samengestelde producten;

ii) planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in de krachtens artikel 72, lid 1, en artikel 74,
lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 opgestelde lijsten;
iii) planten, plantaardige producten en ander materiaal waarvoor een noodmaatregel geldt als bedoeld in
artikel 47, lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2017/625.
2.

Deze verordening is van toepassing op gewervelde en ongewervelde dieren, met uitzondering van:
a) gezelschapsdieren als gedefinieerd in artikel 4, punt 11, van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees
Parlement en de Raad (20), en
b) voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren als bedoeld in artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU)
2019/2122 van de Commissie (21).

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1)

“gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst” of “GGB”: het gemeenschappelijke gezondheids
document van binnenkomst dat wordt gebruikt ter voorafgaande kennisgeving van de aankomst van een zending aan
een grenscontrolepost, en waarin de resultaten van de uitgevoerde officiële controles en van de besluiten die de
bevoegde autoriteiten in verband met die zending hebben genomen, worden vastgelegd;

2)

“overgeladen zendingen”: zendingen dieren en goederen die uit een derde land over zee of door de lucht in de Unie
worden binnengebracht, wanneer deze dieren of goederen uit een vaar- of vliegtuig worden gehaald en onder
douanetoezicht naar een ander vaar- of vliegtuig in dezelfde haven of luchthaven worden verplaatst met het oog op
verder vervoer;

3)

“entrepot”:
a) een overeenkomstig artikel 147, lid 1, artikel 240, lid 1, of artikel 243, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013
goedgekeurd(e), erkende(e) of aangewezen douane-entrepot, entrepot in een vrije zone of ruimte voor tijdelijke
opslag, of
b) een entrepot dat gespecialiseerd is in de levering van goederen aan militaire bases van de NAVO of de VS;

(20) Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot
wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1).
(21) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde categorieën dieren en goederen die van officiële controles aan
grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en specifieke controles van de persoonlijke bagage van passagiers en van kleine zendingen van
goederen die worden verzonden aan natuurlijke personen die niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 142/2011 (zie bladzijde 45 van dit Publicatieblad).
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4)

“verder vervoer”: het vervoer van zendingen van goederen van een grenscontrolepost naar hun plaats van
eindbestemming in de Unie in afwachting van de beschikbaarheid van de resultaten van laboratoriumanalyses en -tests;

5)

“voorziening voor verder vervoer”: de voorziening op de plaats van de eindbestemming in de Unie of op een plaats die
ressorteert onder dezelfde bevoegde autoriteit als de plaats van de eindbestemming, door de lidstaat van bestemming
aangewezen voor de opslag van zendingen van goederen die verder worden vervoerd voordat zij in het vrije verkeer
worden gebracht;

6)

“informatiemanagementsysteem voor officiële controles” of “Imsoc”: het informatiemanagementsysteem voor officiële
controles als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625;

7)

“grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie”: de grenscontrolepost waar dieren en goederen voor officiële
controles worden aangeboden en waarlangs zij de Unie binnenkomen om later in de handel te worden gebracht of
voor doorvoer door het grondgebied van de Unie, en die de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie kan
zijn;

8)

“door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen”: plaagorganismen die voldoen aan alle voorwaarden van
artikel 36 van Verordening (EU) 2016/2031;

9)

“erkend entrepot”: een door de bevoegde autoriteiten erkend entrepot overeenkomstig artikel 23 van deze verordening;

10) “van specifieke pathogene vrije eieren”: broedeieren die afkomstig zijn van koppels kippen die vrij zijn van specifieke
pathogenen als beschreven in de Europese Farmacopee (22), en die uitsluitend voor diagnose, onderzoek of
farmaceutisch gebruik bestemd zijn.

Hoofdstuk II

Verder vervoer van zendingen van planten, plantaardige producten en ander materiaal, en van levensmiddelen en
diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a)

Afdeling 1
Voorwaarden voor verder vervoer

Artikel 3
Verplichtingen van exploitanten voorafgaand aan de verlening van toestemming voor verder vervoer

1.
De voor de in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde zendingen van goederen verantwoordelijke exploitant verzoekt de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie om toestemming voor verder vervoer
voordat de zendingen bij de grenscontrolepost aankomen. Dergelijken verzoeken worden gedaan middels een
kennisgeving als bedoeld in artikel 56, lid 3, onder a), van Verordening (EU) 2017/625, door deel I van het GGB in te vullen.
2.
Voor de in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde zendingen van goederen die aan de grenscontrolepost voor
bemonstering en laboratoriumanalyse worden geselecteerd, kan de voor de zendingen verantwoordelijke exploitant de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie om verder toestemming voor verder vervoer
verzoeken door deel I van het GGB in te vullen.

Artikel 4
Toestemming voor verder vervoer
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie mogen het verdere vervoer van de in
artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde zendingen van goederen toestaan, mits:
a) de resultaten van de aan de grenscontrolepost uitgevoerde documentencontroles, overeenstemmingscontroles en
materiële controles, de in het kader van deze materiële controles verrichte laboratoriumanalyses en -tests daarbij niet
inbegrepen, bevredigend zijn;
b) de voor de zending verantwoordelijke exploitant overeenkomstig artikel 3 om het verdere vervoer verzocht.
(22) http://www.edqm.eu (meest recente uitgave).
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Artikel 5
Verplichtingen van exploitanten na toestemming voor verder vervoer
Indien de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie het verdere vervoer van de in
artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde zendingen van goederen toestaan, moet de voor de zending verantwoordelijke exploitant:
a) deel I van een afzonderlijk GGB voor die zending invullen, dat in het Imsoc is gekoppeld aan het in artikel 3 bedoelde
GGB, door daarin opgave te doen van het vervoermiddel en de datum van aankomst van de zending bij de
geselecteerde voorziening voor verder vervoer;
b) het onder a) bedoelde GGB in het Imsoc indienen ter toezending aan de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost
die toestemming heeft verleend voor het verdere vervoer.

Artikel 6
Voorwaarden voor het vervoer en de opslag van zendingen bij verder vervoer daarvan
1.
De exploitant die verantwoordelijk is voor de zendingen waarvan het verdere vervoer overeenkomstig artikel 4 is
toegestaan, zorgt ervoor dat:
a) er tijdens het vervoer naar en de opslag in de voorziening voor verder vervoer op geen enkele wijze met de
zending wordt geknoeid;
b) de verpakking van de zending op generlei wijze wordt aangepast, verwerkt, vervangen of veranderd;
c) de zending de voorziening voor verder vervoer niet verlaat zolang de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost nog geen beslissing over de zending hebben genomen, overeenkomstig artikel 55 van
Verordening (EU) 2017/625.
2.
De voor de zending verantwoordelijke exploitant vervoert de zending onder douanetoezicht rechtstreeks van de
grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie naar de voorziening voor verder vervoer, zonder dat de goederen tijdens
het vervoer worden gelost, en slaat ze in de voorziening voor verder vervoer op.
3.
De voor de zending verantwoordelijke exploitant zorgt ervoor dat de verpakking of het vervoermiddel van de
zending planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), i) en ii), op zodanige
wijze is gesloten of verzegeld dat zij tijdens het vervoer naar en de opslag in de voorziening voor verder vervoer:
a) andere planten, plantaardige producten of ander materiaal niet aantasten of besmetten met plaagorganismen die
zijn aangemerkt als EU-quarantaineorganismen of als door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen;
b) niet door niet-quarantaineorganismen aangetast of besmet raken.
4.
De voor de zending verantwoordelijke exploitant zorgt ervoor dat de zending vanaf de grenscontrolepost van
binnenkomst in de Unie tot aan de voorziening voor verder vervoer vergezeld gaat van een kopie, op papier of in
elektronische vorm, van het in artikel 3 bedoelde GGB.
5.
De voor de zending verantwoordelijke exploitant stelt de bevoegde autoriteiten van de plaats van eindbestemming in
kennis van de aankomst van de zending bij de voorziening voor verder vervoer.
6.
Nadat de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie het verdere vervoer van de
zending naar de voorziening voor verder vervoer hebben toegestaan, vervoert de voor de zending verantwoordelijke
exploitant de zending niet naar een andere voorziening voor verder vervoer dan de voorziening zoals in het GGB is
vermeld, tenzij de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie de wijziging
overeenkomstig artikel 4 goedkeuren en is voldaan aan de in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel vastgestelde
voorwaarden.

Artikel 7
Door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost te verrichten werkzaamheden na verlening van toestemming
voor verder vervoer
1.
Bij het verlenen van toestemming voor het verdere vervoer van een zending overeenkomstig artikel 4 stellen de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie de bevoegde autoriteiten van de plaats van
eindbestemming in kennis van het vervoer van de zending door het in artikel 3 bedoelde GGB in het Imsoc in te dienen.
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2.
Na het invullen van het in artikel 5 van deze verordening bedoelde GGB overeenkomstig artikel 56, lid 5, van
Verordening (EU) 2017/625 stellen de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie de
bevoegde autoriteiten van de plaats van eindbestemming daarvan onmiddellijk via het Imsoc in kennis.
3.
Indien de zending niet conform is met de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels, moeten
de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie maatregelen nemen overeenkomstig
artikel 66, leden 3 tot en met 6, van die verordening.
4.
Indien de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie 15 dagen na de datum waarop
verder vervoer van de zending naar de voorziening voor verder vervoer werd toegestaan, van de bevoegde autoriteiten van
de plaats van bestemming nog geen bevestiging hebben ontvangen dat de zending is aangekomen, dan:
a) gaan zij bij de bevoegde autoriteiten van de plaats van bestemming na of de zending al dan niet bij de
voorziening voor verder vervoer is aangekomen;
b) stellen zij de douaneautoriteiten in kennis van het feit dat de zending niet is aangekomen;
c) verrichten zij in samenwerking met de douaneautoriteiten en andere autoriteiten nader onderzoek om te bepalen
waar de zending zich bevindt, overeenkomstig artikel 75, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625.

Artikel 8
Door de bevoegde autoriteiten op de plaats van de eindbestemming te verrichten werkzaamheden
1.
De bevoegde autoriteiten op de plaats van eindbestemming bevestigen de aankomst van de zending bij de
voorziening voor verder vervoer door deel III van het in artikel 3 bedoelde GGB in het Imsoc in te vullen.
2.
De bevoegde autoriteiten op de plaats van de eindbestemming nemen zendingen die niet aan de in artikel 1, lid 2, van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels voldoen overeenkomstig artikel 66, lid 1, van die verordening in officiële
bewaring en nemen alle maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de door de bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost gelaste maatregelen overeenkomstig artikel 66, leden 3 en 4, van die verordening.

Afdeling 2

Voorzieningen voor verder vervoer

Article 9
Voorwaarden voor de aanwijzing van voorzieningen voor verder vervoer

1.
De lidstaten kunnen voorzieningen voor verder vervoer aanwijzen voor zendingen van een of meer categorieën
goederen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), mits die voorzieningen aan de volgende eisen voldoen:
a) het zijn douane-entrepots of opslagruimten voor tijdelijke opslag als bedoeld in artikel 240, lid 1, respectievelijk
artikel 147, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013;
b) indien de aanwijzing
i) levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong betreft als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), iii), van deze
verordening, worden de voorzieningen voor verder vervoer geregistreerd bij de in artikel 6, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 852/2004 bedoelde bevoegde autoriteit;
ii) diervoeders van niet-dierlijke oorsprong betreft als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), iii), van deze
verordening, worden de voorzieningen voor verder vervoer geregistreerd bij de in artikel 9, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 183/2005 bedoelde bevoegde autoriteit;
c) zij beschikken over de technologie en uitrusting die nodig zijn voor het efficiënte gebruik van het Imsoc.
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2.
Wanneer een voorziening voor verder vervoer niet meer aan de voorschriften van lid 1 voldoet, dan treft de
desbetreffende lidstaat de volgende maatregelen:
a) de aanwijzing tijdelijk opschorten in afwachting van de uitvoering van corrigerende maatregelen of de
aanwijzing definitief intrekken voor alle of sommige categorieën van goederen waarvoor de aanwijzing is
gedaan;
b) ervoor zorgen dat de informatie over de in artikel 10 bedoelde voorzieningen voor verder vervoer wordt
bijgewerkt.

Artikel 10
Registratie van aangewezen voorzieningen voor verder vervoer in het Imsoc
De lidstaten houden in het Imsoc de lijst van overeenkomstig artikel 9, lid 1, aangewezen voorzieningen voor verder
vervoer bij en verstrekken de volgende informatie:
a) de naam en het adres van de voorziening voor verder vervoer;
b) de categorie goederen waarvoor de voorziening is aangewezen.

Hoofdstuk III

Verder vervoer van dieren die in of op hetzelfde vervoermiddel blijven en van overgeladen zendingen van dieren
en goederen

Artikel 11
Documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen dieren die
in of op hetzelfde vervoermiddel blijven
1.
In het geval van zendingen van dieren die door de lucht of over zee aankomen, in of op hetzelfde vervoermiddel
blijven, en bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht of om door de Unie te worden doorgevoerd,
voeren de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost documentencontroles uit van de originelen of kopieën van
officiële certificaten of documenten waarvan deze zendingen vergezeld moeten gaan.
2.
De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten geven de officiële certificaten of documenten waarop zij documenten
controles hebben verricht, terug aan de voor de zending verantwoordelijke exploitant zodat dergelijke documenten verder
met de zending kunnen meereizen.
3.
Indien niet-naleving van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels wordt vermoed,
moeten de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost de zendingen onderwerpen aan documentencontroles,
overeenstemmingscontroles en materiële controles.
De documentencontroles worden uitgevoerd op originele officiële certificaten of documenten waarvan de zendingen van
dieren vergezeld moeten gaan overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, onder d), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
voorschriften.
4.
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie verrichten documentencontroles,
overeenstemmingscontroles en materiële controles, tenzij al die documentencontroles, overeenstemmingscontroles en
materiële controles al in een andere grenscontrolepost zijn verricht overeenkomstig lid 3.

Artikel 12
Documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van overgeladen zendingen van dieren
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading voeren documentencontroles, overeenstemmings
controles en materiële controles uit van overgeladen zendingen van dieren.
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Artikel 13
Documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van overgeladen zendingen van producten van
dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde
producten
1.
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading verrichten in de volgende gevallen documenten
controles van originelen of kopieën van officiële certificaten of documenten, waarvan overgeladen zendingen van
producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en
samengestelde producten vergezeld moeten gaan:
a) voor goederen waarop de diergezondheidsvoorschriften en de regels ter voorkoming en minimalisering van de
risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren als gevolg van dierlijke bijproducten en afgeleide producten
als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) 2017/625 van toepassing zijn, indien de
overladingsperiode:
i) op de luchthaven langer is dan drie dagen;
ii) in de haven langer is dan 30 dagen;
b) voor andere goederen dan bedoeld onder a), wanneer de overladingsperiode langer is dan 90 dagen.
2.
De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten geven de officiële certificaten of documenten waarop zij documenten
controles hebben verricht, terug aan de voor de zending verantwoordelijke exploitant zodat dergelijke documenten verder
met de zending kunnen meereizen.
3.
Indien de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading vermoeden dat de in artikel 1, lid 2, van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels niet worden nageleefd, onderwerpen zij de zending aan documentencontroles,
overeenstemmingscontroles en materiële controles.
Deze documentencontroles worden uitgevoerd op originele officiële certificaten of documenten voor zover de zending
daarvan vergezeld moet gaan, overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels.
4.
Indien een voor verzending naar derde landen bestemde zending de in lid 1 bedoelde termijnen overschrijdt en de
zending niet aan de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels voldoet, wordt de exploitant door
de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost gelast de zending te vernietigen of ervoor te zorgen dat de zending het
grondgebied van de Unie onverwijld verlaat.
5.
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie voeren de in artikel 49, lid 1, van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles uit van
goederen die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht, tenzij documentencontroles, overeenstemmings
controles en materiële controles bij een andere grenscontrolepost zijn uitgevoerd overeenkomstig lid 3.
6.
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie voeren de in artikel 19 bedoelde
controles uit van goederen die bestemd zijn voor doorvoer via het grondgebied van de Unie, tenzij bij een andere
grenscontrolepost documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles overeenkomstig lid 3 zijn
uitgevoerd.

Artikel 14
Opslag van overgeladen zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten,
afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten
De exploitanten zorgen ervoor dat zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke
bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten tijdens de overladingsperiode alleen worden
opgeslagen in:
i) het douanegebied of de vrije-zone van dezelfde haven of luchthaven, in gesloten recipiënten, of
ii) commerciële opslagvoorzieningen die onder toezicht staan van dezelfde grenscontrolepost, met inachtneming van de
voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 3, leden 11 en 12, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014 van de
Commissie (23).
(23) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014 van de Commissie van 12 juni 2019 tot vaststelling van nadere regels betreffende
minimumvoorschriften voor grenscontroleposten, met inbegrip van inspectiecentra, en voor de vorm, de categorieën en afkortingen
voor het opstellen van lijsten van grenscontroleposten en controlepunten (PB L 165 van 21.6.2019, blz. 10).
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Artikel 15
Documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van overgeladen zendingen van planten,
plantaardige producten en ander materiaal
1.
Indien de overladingsperiode langer is dan drie dagen in de luchthaven of 30 dagen in de haven verrichten de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading de documentencontroles van overgeladen zendingen van
planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c), ii) en iii), op basis van een
risicobeoordeling.
2.
De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten geven de officiële certificaten of documenten waarop zij documenten
controles hebben verricht, terug aan de voor de zending verantwoordelijke exploitant zodat dergelijke documenten verder
met de zending kunnen meereizen.
3.
Indien niet-naleving van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels wordt vermoed,
onderwerpen de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading de desbetreffende zending aan
documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles.
4.
De documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles worden aan de grenscontrolepost van
binnenkomst in de Unie verricht, behalve wanneer documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële
controles in een andere grenscontrolepost zijn verricht overeenkomstig lid 3.

Artikel 16
Informatieverstrekking vóór het verstrijken van de overladingsperiode
1.
Voor zendingen die zijn bestemd voor overlading binnen de in artikel 13, lid 1, en artikel 15, lid 1, bedoelde perioden
doet de voor de zendingen verantwoordelijke exploitant de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading
vóór de aankomst van de zendingen via het Imsoc of een ander door de bevoegde autoriteiten aangewezen
informatiesysteem een kennisgeving met de volgende informatie toekomen:
a) de gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de zending en de locatie ervan in de luchthaven of haven;
b) de identificatiegegevens van het gebruikte vervoermiddel;
c) het geschatte tijdstip van aankomst en vertrek van de zending;
d) de bestemming van de zending.
2.
Met het oog op de in lid 1 bedoelde kennisgeving wijzen de bevoegde autoriteiten een informatiesysteem aan dat de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading in staat stelt om:
a) de door de exploitanten verstrekte informatie te raadplegen;
b) voor elke zending te controleren of de overladingsperioden van artikel 13, lid 1, en artikel 15, lid 1, niet zijn
overschreden.
3.
Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorafgaande kennisgeving, dient de voor de zending verantwoordelijke
exploitant eveneens een kennisgeving in het Imsoc in, met invulling van het desbetreffende deel van het GGB
overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EU) 2017/625, om de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van
overlading in kennis te stellen als:
a) de in de artikel 13, lid 1, en artikel 15, lid 1, bedoelde overladingsperiode is verstreken, of
b) de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van overlading de voor de zending verantwoordelijke
exploitant in kennis stellen van hun besluit om documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële
controles te verrichten op basis van een vermoeden van niet-naleving als bedoeld in artikel 13, lid 3, of
artikel 15, lid 3.
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Artikel 17
Documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van overgeladen zendingen van
levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong
1.
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie voeren documentencontroles,
overeenstemmingscontroles en materiële controles uit op overgeladen zendingen van levensmiddelen en diervoeders van
niet-dierlijke oorsprong die onderworpen zijn aan de maatregelen waarin is voorzien bij in artikel 47, lid 1, onder d), e) en
f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde handelingen.
2.
De voor de zending verantwoordelijke exploitant stelt de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van
binnenkomst in de Unie overeenkomstig artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 van tevoren in kennis van de
aankomst van de zending goederen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Hoofdstuk IV

Doorvoer door het grondgebied van de Unie van dieren en goederen van een derde land naar een ander derde
land

Afdeling 1

Officiële controles aan de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie

Artikel 18
Documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van dieren in doorvoer

De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie verlenen alleen toestemming voor de
doorvoer door het grondgebied van de Unie van zendingen dieren van een derde land naar een ander derde land indien die
zendingen de documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles met succes hebben doorstaan.

Artikel 19
Voorwaarden voor het toelaten van de doorvoer van zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten,
dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie verlenen alleen toestemming voor
doorvoer van zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten indien:
a) de goederen voldoen aan de toepasselijke voorschriften, zoals vastgelegd in de in artikel 1, lid 2, onder d) en e), van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels;
b) de zending documentencontroles en de overeenstemmingscontroles aan de grenscontrolepost met succes heeft
doorstaan;
c) de zending aan de grenscontrolepost aan materiële controles is onderworpen, indien er een vermoeden is van nietnaleving van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels;
d) de zending vergezeld gaat van het GGB en de grenscontrolepost verlaat in vervoermiddelen of transportcontainers die
door de autoriteit aan de grenscontrolepost zijn verzegeld;
e) de zending onder douanetoezicht en rechtstreeks, zonder dat de goederen worden gelost of opgesplitst, binnen een
termijn van ten hoogste 15 dagen van de grenscontrolepost wordt vervoerd naar:
i)

een grenscontrolepost teneinde het grondgebied van de Unie te verlaten;

ii) een erkend entrepot;
iii) een op het grondgebied van de Unie gelegen militaire basis van de NAVO of de VS;
iv) een vaartuig dat de Unie verlaat, waarbij de zending bestemd is als scheepsbevoorrading.
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Artikel 20
Vervolgmaatregelen door de bevoegde autoriteiten
Indien de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie 15 dagen na de datum waarop bij de
grenscontrolepost toestemming voor de doorvoer is verleend, nog geen bevestiging hebben ontvangen dat de zendingen
van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en
samengestelde producten bij een van de bestemmingen als bedoeld in artikel 19, onder e), i) of iv), zijn aangekomen,
moeten zij:
a) bij de bevoegde autoriteiten op de plaats van bestemming nagaan of de zending al dan niet bij de plaats van bestemming
is aangekomen;
b) stellen zij de douaneautoriteiten in kennis van het feit dat de zending niet is aangekomen;
c) verrichten zij in samenwerking met de douaneautoriteiten en andere autoriteiten nader onderzoek om te bepalen waar
de zending zich bevindt, overeenkomstig artikel 75, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625.

Artikel 21
Vervoer van zendingen naar een vaartuig dat het grondgebied van de Unie verlaat
1.
Wanneer een zending goederen als bedoeld in artikel 19 bestemd is voor een vaartuig dat het grondgebied van de
Unie verlaat, geven de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie, naast het GGB, een
officieel certificaat af volgens het model in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128 van de Commissie (24),
die de zending naar het vaartuig vergezelt.
2.
Indien meerdere zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten samen bij hetzelfde vaartuig worden afgeleverd, mogen de bevoegde
autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie één enkel officieel certificaat als bedoeld in lid 1
afgeven dat dergelijke zendingen aan het vaartuig vergezelt, op voorwaarde dat de referentie van het GGB voor elke
zending is vermeld.

Artikel 22
Documentencontroles en materiële controles van planten, plantaardige producten en ander materiaal in doorvoer
1.
Wanneer zendingen van planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder d), ii)
en iii), voor doorvoer worden aangeboden aan een grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie, mogen de bevoegde
autoriteiten van die grenscontrolepost toestemming verlenen voor de doorvoer van dergelijke zendingen van planten,
plantaardige producten en ander materiaal, op voorwaarde dat zij onder douanetoezicht worden vervoerd.
2.
De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost verrichten de volgende controles op basis van
een risicobeoordeling:
a) documentencontroles van de ondertekende verklaring als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder a), van Verordening
(EU) 2016/2031;
b) materiële controles van de zendingen om te verifiëren dat zij op de juiste wijze zijn verpakt en worden vervoerd
als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2016/2031.
3.
Wanneer officiële controles worden verricht, verlenen de bevoegde autoriteiten toestemming voor de doorvoer van
de in lid 1 bedoelde zendingen op voorwaarde dat de goederen:
a) voldoen aan artikel 47 van Verordening (EU) 2016/2031;
b) onder douanetoezicht naar de plaats van uitgang uit de Unie worden vervoerd.
(24) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling van het model van het officiële
certificaat en de voorschriften voor de afgifte van officiële certificaten voor goederen die ter scheepsbevoorrading of consumptie door
de bemanning en de passagiers worden geleverd aan vaartuigen die de Unie verlaten, of aan militaire bases van de NAVO of van de
Verenigde Staten (zie bladzijde 114 van dit Publicatieblad).
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4.
De exploitant die verantwoordelijk is voor de in lid 1 bedoelde zendingen van planten, plantaardige producten en
ander materiaal zorgt ervoor dat de verpakking of het vervoermiddel van de zendingen zodanig is gesloten of verzegeld
dat, tijdens het vervoer naar en de opslag in entrepots:
a) andere planten, plantaardige producten of ander materiaal niet door de planten, plantaardige producten en ander
materiaal kunnen worden aangetast of besmet met EU-quarantaineorganismen of met door de EU gereguleerde
niet-quarantaineorganismen als bedoeld in artikel 5, lid 2, eerste alinea, en artikel 30, lid 1, respectievelijk van
Verordening (EU) 2016/2031, en, in het geval van beschermde gebieden, met de desbetreffende organismen
zoals vermeld in de in artikel 32, lid 3, van die verordening bedoelde lijsten;
b) planten, plantaardige producten en ander materialen niet kunnen worden aangetast of besmet met de onder a)
bedoelde plaagorganismen.

Afdeling 2

Voorwaarden voor de opslag van zendingen in doorvoer in erkende entrepots

Artikel 23
Voorwaarden voor de erkenning van entrepots

1.
De bevoegde autoriteiten erkennen de entrepots voor de opslag van zendingen producten van dierlijke oorsprong,
levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten waarvan de
doorvoer is toegestaan overeenkomstig artikel 19.
2.

De bevoegde autoriteiten erkennen in lid 1 bedoelde entrepots alleen als:
a) de entrepots waar producten van dierlijke oorsprong, samengestelde producten, dierlijke bijproducten en
afgeleide producten worden opgeslagen, voldoen aan:
i) de hygiënevoorschriften van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 852/2004, of
ii) de voorschriften van artikel 19, onder b) en c), van Verordening (EU) nr. 142/2011;
b) de entrepots door de douaneautoriteiten overeenkomstig artikel 147, lid 1, artikel 240, lid 1, artikel 243, lid 1,
van Verordening (EU) nr. 952/2013 zijn erkend, goedgekeurd, of aangewezen;
c) de entrepots moeten bestaan uit een gesloten plaats waarvan de in- en uitgangen doorlopend door de
exploitanten gecontroleerd worden;
d) de entrepots beschikken over opslag- of koelruimten die het mogelijk maken de in lid 1 bedoelde goederen
afzonderlijk op te slaan;
e) er een dagelijkse registratie wordt bijgehouden van alle zendingen die de entrepots binnenkomen of verlaten, met
vermelding van de aard en de hoeveelheid van de goederen, de naam en het adres van de ontvangers en kopieën
van de GGB’s en de certificaten die de zendingen vergezellen; de entrepots deze gegevens gedurende een periode
van ten minste drie jaar bewaren;
f) alle in lid 1 bedoelde goederen voorzien zijn van een etiket waarop of een elektronische identificatie waarin het
referentienummer van het GGB dat de zending vergezelt, is vermeld; die goederen mogen op generlei wijze
worden aangepast, verwerkt, vervangen of veranderd;
g) de entrepots beschikken over de technologie en uitrusting die nodig zijn voor de efficiënte werking van het
Imsoc;
h) de exploitanten van de entrepots op verzoek van de bevoegde autoriteit de lokalen en communicatiemiddelen ter
beschikking stellen die zij nodig hebben om officiële controles en andere officiële activiteiten doeltreffend te
kunnen verrichten.

3.
Erkenningen van entrepots die niet langer aan de eisen van lid 2 voldoen, worden door de bevoegde autoriteit
ingetrokken of tijdelijk geschorst.
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Artikel 24
Vervoer van goederen uit entrepots
De voor de zending verantwoordelijke exploitant vervoert de in artikel 23, lid 1, bedoelde zendingen van goederen uit
erkende entrepots naar:
a) een grenscontrolepost teneinde het grondgebied van de Unie te verlaten met als bestemming:
i) een militaire basis van de NAVO of de VS, of
ii) elke andere bestemming;
b) een ander erkend entrepot;
c) een op het grondgebied van de Unie gelegen militaire basis van de NAVO of de VS;
d) een vaartuig dat de Unie verlaat, waarbij de zendingen bestemd zijn als scheepsbevoorrading;
e) een plek waar de zendingen overeenkomstig de in titel I, hoofdstuk II, van Verordening (EG) 1069/2009 van het
Europees Parlement en de Raad (25) bedoelde regels moeten worden verwijderd.

Artikel 25
Het bijhouden van de lijst van erkende entrepots
De lidstaten houden in het Imsoc de lijst van erkende entrepots bij, en verstrekken:
a) de naam en het adres van elk entrepot;
b) de categorie goederen waarvoor het is erkend.

Artikel 26
Officiële controles in entrepots
1.
De bevoegde autoriteiten onderwerpen de erkende entrepots regelmatig aan officiële controles om de naleving van de
in artikel 23 bedoelde erkenningseisen te verifiëren.
2.
De bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de officiële controles in de erkende entrepots controleren de
doeltreffendheid van de daar gebruikte systemen voor het traceren van zendingen, onder andere door onderlinge
vergelijking van de hoeveelheden goederen die de entrepots binnenkomen en verlaten.
3.
De bevoegde autoriteiten verifiëren of de zendingen die zijn vervoerd naar of opgeslagen in entrepots vergezeld gaan
van het bijbehorende GGB en een gewaarmerkt papieren of elektronisch afschrift van het officiële certificaat als bedoeld in
artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625.
4.

Bij de aankomst van zendingen bij erkende entrepots moeten de bevoegde autoriteiten:
a) een overeenstemmingscontrole verrichten om na te gaan of de zending overeenkomt met de relevante informatie
in het begeleidende GGB;
b) controleren of de zegels die overeenkomstig artikel 19, onder d), of artikel 28, onder d), op de voertuigen of
transportcontainers zijn aangebracht, nog intact zijn;
c) de resultaten van de overeenstemmingscontroles in deel III van het GGB optekenen en die informatie via het
Imsoc doorgeven.

Artikel 27
Verplichtingen van exploitanten van entrepots
1.
De voor de zending verantwoordelijke exploitant stelt de bevoegde autoriteiten in kennis van de aankomst van de
zending bij het erkende entrepot.
(25) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).
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2.
In afwijking van lid 1 mag de bevoegde autoriteit exploitanten die verantwoordelijk zijn voor het entrepot vrijstellen
van de verplichting om de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van de aankomst van de zending bij het entrepot als
die exploitanten door de douaneautoriteiten zijn erkend als geautoriseerde marktdeelnemers als bedoeld in artikel 38 van
Verordening (EU) nr. 952/2013.
3.
In afwijking van lid 1 mag de bevoegde autoriteit zendingen vrijstellen van overeenstemmingscontroles, mits de voor
de zending verantwoordelijke exploitant door de douaneautoriteiten is erkend als een geautoriseerde marktdeelnemer als
bedoeld in artikel 38 van Verordening (EU) nr. 952/2013.
4.
De voor de zending verantwoordelijke exploitant verifieert of de in lid 1 bedoelde goederen die zijn vervoerd naar of
opgeslagen in een entrepot, vergezeld gaan van het bijbehorende GGB en van een gewaarmerkt papieren of elektronisch
afschrift van het officiële certificaat als bedoeld in artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625.

Artikel 28
Voorwaarden voor het vervoer van goederen van entrepots naar derde landen, andere entrepots en plaatsen van
verwijdering
De voor de zending verantwoordelijke exploitant vervoert de in artikel 23, lid 1, bedoelde goederen uit het erkende
entrepot naar een van de bestemmingen als bedoeld in artikel 24, onder a), ii), en artikel 24, onder b) en e), mits:
a) de voor de zending verantwoordelijke exploitant het GGB voor de volledige zending via het Imsoc indient en daarin het
vervoermiddel en de plaats van bestemming aangeeft; indien zendingen bij het entrepot worden opgesplitst, moet de
voor de zending verantwoordelijke exploitant voor elk deel van de opgesplitste zending het GGB via het Imsoc
indienen en daarin de hoeveelheid, het vervoermiddel en de plaats van bestemming van het desbetreffende deel van de
opgesplitste zending aangeven;
b) de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verplaatsing en het GGB vervolledigen voor:
i) de hele zending, of
ii) de afzonderlijke delen van de opgesplitste zending, mits het totaal van de in de GGB’s van die afzonderlijke delen
aangegeven hoeveelheden niet groter is dan de totale hoeveelheid die in het GGB voor de hele zending is vermeld;
c) de voor de zending verantwoordelijke exploitant ervoor zorgt dat, naast het GGB dat de zending vergezelt, een
gewaarmerkte kopie van het officiële certificaat dat de zending tot aan het entrepot vergezelde als bedoeld in artikel 27,
lid 4, met de zending meereist, tenzij een elektronische kopie van het officiële certificaat in het Imsoc is geüpload en
door de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie is geverifieerd; indien de
oorspronkelijke zending is opgesplitst en de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de
Unie de kopie van het officiële certificaat niet naar het Imsoc hebben geüpload, voorzien de bevoegde autoriteiten de
voor de zending verantwoordelijke exploitant van gewaarmerkte kopieën van het officiële certificaat die bedoeld zijn
om de verschillende delen van de opgesplitste zending tot aan hun bestemmingen te vergezellen;
d) de voor de zending verantwoordelijke exploitant de goederen onder douanetoezicht vanuit de entrepots in door de
bevoegde autoriteiten verzegelde voertuigen of transportcontainers vervoert;
e) de voor de zending verantwoordelijke exploitant de goederen binnen een maximumtermijn van 15 dagen vanaf de
datum waarop toestemming voor vervoer is verleend, rechtstreeks uit het entrepot naar de plaats van bestemmingen
vervoert, zonder dat de goederen worden gelost of opgesplitst.

Artikel 29
Voorwaarden voor het vervoer van goederen van entrepots naar militaire bases van de NAVO of de VS, of naar
vaartuigen die de Unie verlaten
De voor de zending verantwoordelijke exploitant vervoert de in artikel 23, lid 1, bedoelde goederen uit erkende entrepots
naar een van de bestemmingen als bedoeld in artikel 24, onder a), i), en artikel 24, onder c) en d), mits:
a) de voor het entrepot verantwoordelijke exploitant de verplaatsing van de goederen aan de bevoegde autoriteiten meldt
door deel I van het onder c) bedoelde officiële certificaat in te vullen;
b) de bevoegde autoriteit toestemming verleent voor de verplaatsing van de goederen en de voor de zending
verantwoordelijke exploitant voorziet van het onder c) bedoelde vervolledigde officiële certificaat dat kan worden
gebruikt voor het afleveren van de zending die goederen bevat uit meerdere oorspronkelijke zendingen of productca
tegorieën;
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c) de voor de zending verantwoordelijke exploitant ervoor zorgt dat de zending tot aan de plaats van bestemming
vergezeld gaat van een officieel certificaat volgens het model van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128;
d) de voor de zending verantwoordelijke exploitant vervoert de goederen onder douanetoezicht;
e) de voor de zending verantwoordelijke exploitant de goederen vanuit de entrepots in vervoermiddelen of transport
containers vervoert die onder toezicht van de bevoegde autoriteiten zijn verzegeld.

Artikel 30
Vervolgmaatregelen door de bevoegde autoriteiten
Bevoegde autoriteiten van een entrepot die 15 dagen na de datum waarop bij het entrepot toestemming is verleend voor de
doorvoer vanuit het entrepot nog geen bevestiging hebben ontvangen dat de zendingen van producten van dierlijke
oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten bij een
van de bestemmingen als bedoeld in artikel 24, zijn aangekomen:
a) gaan bij de bevoegde autoriteiten op de plaats van bestemming na of de zending al dan niet is aangekomen;
b) stellen de douaneautoriteiten in kennis van het feit dat de zendingen niet zijn aangekomen;
c) verrichten in samenwerking met de douaneautoriteiten en andere autoriteiten overeenkomstig artikel 75, lid 1, van
Verordening (EU) 2017/625 nader onderzoek om te bepalen waar de goederen zich bevinden.

Artikel 31
Monitoring van de aflevering van goederen aan vaartuigen die het grondgebied van de Unie verlaten
1.
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie of van het entrepot stellen de
bevoegde autoriteit van de haven van bestemming via het Imsoc in kennis van de verzending van de in artikel 19 en
artikel 23, lid 1, bedoelde zendingen van goederen en van hun plaats van bestemming.
2.
Exploitanten mogen de zendingen van goederen als bedoeld in artikel 19 en artikel 23, lid 1, in de haven van
bestemming lossen voordat de zendingen worden afgeleverd bij het vaartuig dat het grondgebied van de Unie verlaat, mits
zulks is toegestaan door en onder toezicht staat van de douaneautoriteit, en aan de leveringsvoorwaarden van de
kennisgeving als bedoeld in lid 1 is voldaan.
3.
Zodra de zending goederen in haar geheel aan boord van het vaartuig is afgeleverd als bedoeld in lid 1, bevestigt de
bevoegde autoriteit van de haven van bestemming of de vertegenwoordiger van de kapitein van het vaartuig de levering
aan de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie of van het entrepot, door:
a) het in artikel 29, onder c), bedoelde officiële certificaat mede te ondertekenen, of
b) gebruik van elektronische middelen, waaronder Imsoc of bestaande nationale systemen.
4.
De in lid 3 bedoelde vertegenwoordiger of de exploitant die verantwoordelijk is voor de aflevering van de zending bij
het vaartuig dat het grondgebied van de Unie verlaat, zendt het in lid 3, onder a), bedoelde medeondertekende officiële
certificaat binnen een periode van 15 dagen vanaf de datum van aflevering van de zending terug aan de bevoegde
autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie of van het entrepot.
5.
De bevoegde autoriteit van de haven van bestemming, de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van
binnenkomst in de Unie of de bevoegde autoriteit van de entrepot verifieert of de in lid 3 bedoelde bevestiging van de
levering in het Imsoc is geregistreerd of dat de in lid 3, onder a), bedoelde medeondertekende documenten aan de
bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie of aan de bevoegde autoriteit van het
entrepot zijn teruggezonden.
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Afdeling 3

Officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen het grondgebied van de Unie verlaten

Artikel 32
Verplichtingen van de exploitant om goederen die het grondgebied van de Unie verlaten ter officiële controle aan te bieden
1.
De exploitanten bieden producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten die het grondgebied van de Unie verlaten om naar een derde land te
worden vervoerd ter officiële controle aan bij de bevoegde autoriteiten van de in het GGB vermelde grenscontrolepost, op
een door die bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost aangegeven plaats.
2.
Exploitanten leggen de in lid 1 bedoelde goederen die het grondgebied van de Unie verlaten voor verzending naar een
in een derde land gevestigde militaire basis van de NAVO of de VS ter officiële controle voor aan de bevoegde autoriteiten
van de in het officiële certificaat vermelde grenscontrolepost overeenkomstig het model in de bijlage bij Uitvoeringsver
ordening (EU) 2019/2128.

Artikel 33
Officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen het grondgebied van de Unie verlaten
1.
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost waar levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en
samengestelde producten het grondgebied van de Unie verlaten, verrichten een overeenstemmingscontrole om zich ervan
te vergewissen dat de te controleren zending overeenkomt met de zending waarnaar wordt verwezen in het GGB of het in
artikel 29, onder c), bedoelde officiële certificaat dat de zending vergezelt. Zij controleren met name of de zegels die
overeenkomstig artikel 19, onder d), artikel 28, onder d) of artikel 29, onder e), op de voertuigen of transportcontainers
zijn aangebracht, nog intact zijn.
2.
De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost waar de in lid 1 bedoelde goederen het grondgebied van de Unie
verlaten, registreren de resultaten van de officiële controles in deel III van het GGB of deel III van het officiële certificaat
volgens het model in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128. De bevoegde autoriteiten van de
grenscontrolepost die verantwoordelijk zijn voor de controles overeenkomstig lid 1 registreren het resultaat van deze
controles in het Imsoc.

Afdeling 4

Afwijkingen voor zendingen in doorvoer

Artikel 34
Doorvoer van bepaalde dieren en bepaalde goederen
1.
In afwijking van de artikelen 18 en 19 kunnen de bevoegde autoriteiten van de grenscontroleposten van binnenkomst
in de Unie toestemming verlenen voor de doorvoer door het grondgebied van de Unie van de volgende zendingen, mits de
in lid 2 vastgestelde voorwaarden in acht worden genomen:
a) doorvoer over de weg via Litouwen van zendingen fok- en gebruiksrunderen uit de Russische regio Kaliningrad
die worden verzonden naar een bestemming buiten de Unie, die via de aangewezen grenscontroleposten van
Litouwen binnenkomen en vertrekken;
b) doorvoer over de weg of per spoor door de Unie van zendingen aquacultuurdieren, tussen grenscontroleposten
in Letland, Litouwen en Polen, afkomstig uit en bestemd voor Rusland, rechtstreeks of via een ander derde land;
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c) doorvoer over de weg of per spoor via de Unie van zendingen van producten van dierlijke oorsprong,
samengestelde producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten en levende producten afkomstig van
runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen, en van bepaalde pathogeen-vrije eieren, tussen grenscontro
leposten in Letland, Litouwen en Polen, afkomstig uit en bestemd voor Rusland, rechtstreeks of via een ander
derde land;
d) doorvoer over de weg of per spoor van zendingen eieren, eiproducten en vlees van pluimvee tussen grenscontro
leposten in Litouwen, afkomstig uit Belarus en bestemd voor de Russische regio Kaliningrad;
e) doorvoer over de weg door Kroatië van zendingen van aquacultuurdieren, producten van dierlijke oorsprong,
samengestelde producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten en levende producten afkomstig van
runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen, en van specifieke pathogeenvrije eieren die afkomstig zijn uit
Bosnië en Herzegovina, bij de grenscontrolepost van Nova Sela binnenkomen en het land bij de
grenscontrolepost van Ploče verlaten.
2.

De in lid 1 bedoelde toestemming wordt slechts verleend onder de volgende voorwaarden:
a) de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie:
i)

onderwerpen zendingen van dieren aan documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële
controles, overeenkomstig artikel 18;

ii) voeren documentencontroles en overeenstemmingscontroles uit van zendingen van producten van dierlijke
oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde
producten, overeenkomstig artikel 19;
iii) voorzien de officiële certificaten waarvan zendingen die bestemd zijn voor het derde land van bestemming
vergezeld gaan van een stempel met de tekst “ALLEEN VOOR DOORVOER DOOR DE EU”;
iv) bewaren kopieën of elektronische equivalenten van de onder iii) bedoelde certificaten bij de
grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie;
v) verzegelen de voertuigen of transportcontainers waarin de zendingen worden vervoerd;
b) de voor de zending verantwoordelijke exploitant zorgt ervoor dat zendingen rechtstreeks, zonder uitladen, onder
douanetoezicht worden vervoerd naar de grenscontrolepost waar de zendingen het grondgebied van de Unie
gaan verlaten.
c) de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost waar de goederen de Unie verlaten:
i) verrichten een overeenstemmingscontrole om na te gaan of de in het begeleidende GGB beschreven zending
het grondgebied van de Unie daadwerkelijk verlaat. Zij controleren met name of de zegels die op de
voertuigen of transportcontainers zijn aangebracht, nog intact zijn;
ii) registreren de resultaten van de onder i) bedoelde officiële controles in het Imsoc;
d) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren op risicobeoordelingen gebaseerde controles uit om zich ervan
te vergewissen dat het aantal zendingen en de hoeveelheden dieren en goederen die het grondgebied van de Unie
verlaten, overeenstemmen met het aantal en de hoeveelheden die in het grondgebied van de Unie worden
binnengebracht.

Artikel 35
Doorvoer van goederen naar een op het grondgebied van de Unie gelegen militaire basis van de NAVO of de VS
1.
Producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en
samengestelde producten die bestemd zijn voor een op het grondgebied van de Unie gelegen militaire basis van de NAVO
of de VS, worden door de voor de zending verantwoordelijke exploitant op de militaire basis van de NAVO of de VS ter
officiële controle aangeboden zoals aangegeven in het GGB of het begeleidende officiële certificaat volgens het model in de
bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128.
2.
De bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de controles op de militaire basis van de NAVO of de VS op de
plaats van bestemming voert een overeenstemmingscontrole uit om zich ervan te vergewissen of de zending is zoals
omschreven in het GGB of het begeleidende officiële certificaat volgens het model in de bijlage bij Uitvoeringsverordening
(EU) 2019/2128. Zij controleert met name of de zegels die overeenkomstig artikel 19, onder d), of artikel 29, onder e), op
de voertuigen of transportcontainers zijn aangebracht, nog intact zijn. De bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor
de controles op de militaire basis van de NAVO of de VS registreert het resultaat van deze controles in het Imsoc.
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Artikel 36
Doorvoer van goederen die na doorvoer door de Unie door een derde land zijn geweigerd
1.
De bevoegde autoriteiten van de weg- of spoorgrenscontrolepost van binnenkomst in de Unie kunnen toestemming
verlenen voor verdere doorvoer door het grondgebied van de Unie van producten van dierlijke oorsprong, levende
producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten op voorwaarde dat:
a) de zending goederen onmiddellijk na de doorvoer door de Unie door een derde land de toegang is geweigerd of
de zegels die door de in artikel 19, onder d), artikel 28, onder d), of artikel 29, onder e), bedoelde bevoegde
autoriteiten op het voertuig of de transportcontainer zijn aangebracht, nog intact zijn;
b) de zending voldoet aan de voorschriften van artikel 19, onder a), b) en c).
2.
Na de in artikel 19, onder b) en c), bedoelde controles worden zendingen door de bevoegde autoriteiten van de wegof spoorgrenscontrolepost van binnenkomst in de Unie opnieuw verzegeld.
3.

De exploitanten vervoeren de zending rechtstreeks naar een van de volgende bestemmingen:
a) de grenscontrolepost die de doorvoer door de Unie heeft toegestaan, of
b) het entrepot waar de zending vóór weigering door een derde land was opgeslagen.

Hoofdstuk V

Doorvoer van dieren en goederen van één deel van het grondgebied van de Unie naar een ander deel van het
grondgebied van de Unie, door het grondgebied van een derde land

Artikel 37
Doorvoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten,
hooi en stro en samengestelde producten
1.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zorgen ervoor dat de doorvoer van zendingen dieren en producten van
dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde
producten van één deel van het grondgebied van de Unie door het grondgebied van een derde land naar een ander deel van
het grondgebied van de Unie onder douanetoezicht plaatsvindt.
2.
Wanneer de in lid 1 bedoelde zendingen na doorvoer door het grondgebied van een derde land opnieuw het
grondgebied van de Unie worden binnengebracht, moeten de voor die zendingen verantwoordelijke exploitanten de
zendingen aanbieden:
a) aan de bevoegde autoriteiten van een grenscontrolepost die is aangewezen voor een van de in lid 1 bedoelde
categorieën dieren en goederen, of
b) op een door de bevoegde autoriteiten als bedoeld onder a) aangegeven locatie in de onmiddellijke nabijheid van
de grenscontrolepost.
3.

De bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van opnieuw binnenbrengen in de Unie:
a) controleren de documenten om de oorsprong van de dieren en goederen waaruit de zending bestaat, te
verifiëren;
b) verifiëren, voor zover in artikel 1, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven, de
diergezondheidstoestand van de derde landen waardoor de zendingen zijn doorgevoerd en de relevante officiële
certificaten en documenten waarvan de zendingen vergezeld gaan;
c) verrichten, voor zover in artikel 1, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) 2017/625 voorgeschreven, een
overeenstemmingscontrole om na te gaan of de op de voertuigen of de transportcontainers aangebrachte zegels
nog intact zijn.

4.
Wanneer wordt vermoed dat de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels niet worden
nageleefd, voeren de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost van opnieuw binnenbrengen in de Unie bovendien
overeenstemmingscontroles en materiële controles uit, naast de controles van lid 3.
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5.
De exploitanten bieden zendingen van dieren die van het grondgebied van één deel van het grondgebied van de Unie
via het grondgebied van een derde land naar een ander deel van het grondgebied van de Unie worden vervoerd op de plaats
van uitgang uit het grondgebied van de Unie ter officiële controle aan.
6.

De bevoegde autoriteit op de plaats van uitgang uit de Unie:
a) voert de controles uit die zijn voorgeschreven in de in artikel 1, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU)
2017/625 bedoelde regels;
b) voorziet het officiële certificaat waarvan de zending vergezeld gaat van een stempel met de volgende tekst:
“UITSLUITEND VOOR VERVOER TUSSEN VERSCHILLENDE DELEN VAN DE EUROPESE UNIE VIA [naam van
het derde land]”.

Artikel 38
De corridor van Neum
1.
Voordat zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten met het oog op doorvoer door het grondgebied van Bosnië en
Herzegovina via de corridor van Neum bij de punten van binnenkomst van Klek of Zaton Doli het grondgebied van
Kroatië verlaten, moeten de bevoegde autoriteiten van Kroatië:
a) de voertuigen of transportcontainers verzegelen voordat de zending door de corridor van Neum wordt vervoerd;
b) de datum en het tijdstip van vertrek van de voertuigen die de zendingen vervoeren, registreren.
2.
Wanneer de in lid 1 bedoelde zendingen het grondgebied van Kroatië binnenkomen op de punten van binnenkomst
van Klek of Zaton Doli, moeten de bevoegde autoriteiten van Kroatië:
a) verifiëren of de zegels van de voertuigen of transportcontainers nog intact zijn,
b) de datum en het tijdstip van aankomst van de voertuigen die de zendingen vervoeren, registreren.
3.
De bevoegde autoriteiten van Kroatië nemen passende maatregelen overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU)
2017/625, indien:
a) het in lid 1 bedoelde zegel tijdens doorvoer door de corridor van Neum is verbroken, of
b) de zending er voor de doorvoer langer over doet dan de tijd die nodig is om tussen de punten van binnenkomst
Klek en Zaton Doli te reizen.

Hoofdstuk VI

Slotbepalingen

Artikel 39
Intrekkingen
De Beschikkingen 2000/208/EG en 2000/571/EG en Uitvoeringsbesluit 2011/215/EU worden met ingang van
14 december 2019 ingetrokken.

Artikel 40
Wijzigingen van Beschikking 2007/777/EG
Beschikking 2007/777/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.
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2) Artikel 6 bis wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.

Artikel 41
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 798/2008
Artikel 18 van Verordening (EG) nr. 798/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
2) in lid 2 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
3) de leden 3 en 4 worden geschrapt.

Artikel 42
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1251/2008
Artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1251/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
2) de leden 2 en 3 worden geschrapt.

Artikel 43
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 119/2009
Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 119/2009 wordt als volgt gewijzigd:
1) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
2) de leden 2 en 3 worden geschrapt.

Artikel 44
Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 206/2010
Verordening (EU) nr. 206/2010 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 12 bis wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten d) en e) geschrapt;
b) lid 2 wordt geschrapt;
c) lid 4 wordt geschrapt.
2) Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.
3) Artikel 17 bis wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.
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Artikel 45
Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 605/2010
Verordening (EU) nr. 605/2010 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.
2) In artikel 7 bis worden de leden 2 en 3 geschrapt.

Artikel 46
Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 142/2011
Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.
2) Artikel 29 bis wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.

Artikel 47
Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 28/2012
Verordening (EU) nr. 28/2012 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.
2) Artikel 5 bis wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
b) de leden 2 en 3 worden geschrapt.

Artikel 48
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759
Artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wordt als volgt gewijzigd:
1) in lid 1 worden de punten b), c) en d) geschrapt;
2) de leden 2 en 3 worden geschrapt.
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Artikel 49
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 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 oktober 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2125 VAN DE COMMISSIE
van 10 oktober 2019
tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
regels voor de uitvoering van specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal, de
kennisgeving van bepaalde zendingen en de te nemen maatregelen in geval van niet-naleving

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG)
nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad
(verordening officiële controles) (1), en met name artikel 45, lid 4, en artikel 77, lid 1, onder d),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad is onder meer het kader vastgesteld voor de
uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten betreffende dieren en goederen die uit derde landen
de Unie binnenkomen, om na te gaan of de wetgeving van de Unie wordt nageleefd met het oog op de bescherming
van de gezondheid van mensen, dieren en planten en het dierenwelzijn en, in verband met ggo’s en gewasbescher
mingsmiddelen, ook het milieu.

(2)

Bekend is dat houten verpakkingsmateriaal, dat allerhande voorwerpen en materiaal kan vergezellen, een bron is van
insleep en verspreiding van schadelijke organismen bij planten. Tot de vormen van houten verpakkingsmateriaal die
als insleeproute kunnen worden gebruikt door schadelijke organismen waarvan het risico bestaat dat zij zich bij
planten in de Unie verspreiden, behoren onder meer, zonder beperkt te zijn tot, pakkisten, kratten, kabelhaspels en
-spoelen, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden en stuwmateriaal, al dan niet
daadwerkelijk gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen en materiaal. De hoeveelheden houten
verpakkingsmateriaal die met vervoermiddelen het grondgebied van de Unie binnenkomen door middel van
vervoer, zijn aanzienlijk.

(3)

De artikelen 43 en 96 van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad (2) bevatten
specifieke invoervoorwaarden voor het binnenbrengen van houten verpakkingsmateriaal op het grondgebied van de
Unie. Krachtens artikel 77, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie bevoegd om regels vast
te stellen voor de uitvoering van specifieke officiële controles om op de in artikel 44, lid 3, van Verordening (EU)
2017/625 bedoelde plaatsen na te gaan of het houten verpakkingsmateriaal voldoet aan die voorschriften, en om
maatregelen vast te stellen in geval van niet-naleving.

(4)

Om de doeltreffendheid van de controles van houten verpakkingsmateriaal dat het grondgebied van de Unie
binnenkomt, te waarborgen, en om het risico op het binnenbrengen of de verspreiding van schadelijke organismen
bij planten te voorkomen, moeten — ter aanvulling van de in Verordening (EU) 2017/625 vastgestelde regels —
regels worden vastgesteld betreffende de uitvoering van specifieke officiële controles van houten verpakkings
materiaal en de te nemen maatregelen in geval van niet-naleving.

(5)

De in artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde specifieke invoervoorwaarden voor houten
verpakkingsmateriaal zijn niet van toepassing op materiaal waarvoor de vrijstellingen gelden waarin is voorzien in
de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 15 “Regulation of Wood Packaging Material in
International Trade” (reglementering inzake houten verpakkingsmateriaal in het internationale handelsverkeer)
(ISPM15). Daarom moet dat materiaal van het toepassingsgebied van deze verordening worden uitgesloten.

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
(2) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen
tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,
2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).
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(6)

Met het oog op de identificatie van zendingen waarin het houten verpakkingsmateriaal dat het grootste fytosanitaire
risico voor het grondgebied van de Unie kan vormen, aanwezig is, en dat derhalve aan specifieke officiële controles
moet worden onderworpen, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een op risico’s gebaseerd
monitoringplan opstellen.

(7)

Op basis van dat monitoringplan moeten de bevoegde autoriteiten zendingen houten verpakkingsmateriaal
selecteren voor de uitvoering van de specifieke officiële controles. Met het oog op de uitvoering van de specifieke
officiële controles door de bevoegde autoriteiten, moeten zij bovendien de mogelijkheid hebben om, indien nodig,
van de douaneautoriteiten te eisen dat zij geselecteerde zendingen waarin houten verpakkingsmateriaal aanwezig is,
in bewaring nemen tot de specifieke officiële controles zijn voltooid.

(8)

Houten verpakkingsmateriaal is niet opgenomen in de in artikel 47, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625
bedoelde lijsten van goederen die aan officiële controles aan de grenscontroleposten onderworpen zijn.

(9)

Krachtens artikel 45, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie bevoegd om gevallen te specificeren
waarin en de voorwaarden waaronder de bevoegde autoriteiten exploitanten kunnen verzoeken de aankomst te
melden van bepaalde goederen die niet aan controles aan de grenscontroleposten onderworpen zijn.

(10)

Om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal op
doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren, moeten zij de exploitanten kunnen verzoeken hen een redelijke tijd
van tevoren in kennis te stellen van de aankomst van zendingen waarin houten verpakkingsmateriaal aanwezig is.

(11)

Naast de regels inzake specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal moet in deze verordening
daarom ook de mogelijkheid worden opgenomen voor de bevoegde autoriteiten om exploitanten te verzoeken hen
van tevoren in kennis te stellen van de aankomst van dergelijke zendingen. Voor dergelijke kennisgevingen kan het
door de Commissie overeenkomstig artikel 131, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 opgerichte en beheerde
informatiemanagementsysteem voor officiële controles (Imsoc) worden gebruikt. De bevoegde autoriteiten kunnen
de voor de zending verantwoordelijke exploitanten verzoeken om de aankomst binnen een door de bevoegde
autoriteiten vooraf bepaalde redelijke termijn aan te kondigen via het Imsoc, via bestaande nationale informatie
systemen of op een andere wijze die met de bevoegde autoriteit is overeengekomen.

(12)

Om de resultaten van de specifieke officiële controles in het Imsoc te registreren, moet het in artikel 56 van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB) worden
gebruikt. De geregistreerde resultaten van officiële controles zullen een overzicht bieden van de situatie met
betrekking tot de specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal in de lidstaten, en vormen de basis
voor verdere acties om het grondgebied van de Unie te beschermen tegen de verspreiding van schadelijke
organismen bij planten.

(13)

De bepalingen van deze verordening laten de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het
Europees Parlement en de Raad (3) onverlet.

(14)

Wanneer de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 66, lid 3, eerste alinea, onder b), van Verordening (EU)
2017/625 besluit om houten verpakkingsmateriaal dat niet aan de voorschriften voldoet, door te zenden naar een
bestemming buiten de Unie, moet het niet-conforme houten verpakkingsmateriaal onder officieel douanetoezicht
blijven tot dat materiaal het grondgebied van de Unie heeft verlaten, om elk risico op insleep van schadelijke
organismen in de Unie of de verspreiding van schadelijke organismen te vermijden.

(15)

Wanneer tijdens materiële controles op het punt van vrijgave voor het vrije verkeer in de Unie of op de plaats van
bestemming houten verpakkingsmateriaal wordt aangetroffen dat niet aan de voorschriften voldoet, moet dat
materiaal onmiddellijk worden vernietigd vanwege het grotere risico op de verspreiding van EU-quarantaineor
ganismen, die niet met minder doeltreffende middelen kan worden voorkomen.

(16)

Verordening (EU) 2017/625 is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Bijgevolg moeten de in deze
verordening vastgestelde voorschriften ook vanaf die datum van toepassing zijn,

(3) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het
douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
1.
Bij deze verordening worden regels vastgesteld voor de uitvoering van specifieke officiële controles van houten
verpakkingsmateriaal of houtproducten (met uitzondering van papierproducten) bedoeld voor de ondersteuning, de
bescherming of het dragen van waren die het grondgebied van de Unie binnenkomen, al dan niet daadwerkelijk gebruikt
voor het vervoer van allerhande voorwerpen en materiaal (“houten verpakkingsmateriaal”), en maatregelen in geval van
niet-naleving.
2.
Bij deze verordening zijn ook gevallen vastgesteld waarin en voorwaarden waaronder de bevoegde autoriteiten
exploitanten kunnen verzoeken om kennisgeving te doen van de aankomst en binnenkomst in het grondgebied van de
Unie van bepaalde zendingen waarin houten verpakkingsmateriaal aanwezig is.
3.
Deze verordening is niet van toepassing op het houten verpakkingsmateriaal waarvoor in het kader van de
internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 15 “Regulation of Wood Packaging Material in International Trade”
(reglementering inzake houten verpakkingsmateriaal in het internationale handelsverkeer) (ISPM15) vrijstellingen zijn
verleend, als bedoeld in artikel 43, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2016/2031.

Artikel 2
Monitoringplan
De bevoegde autoriteiten stellen op basis van een risicoanalyse een monitoringplan inzake houten verpakkingsmateriaal op,
waarbij ten minste rekening wordt gehouden met het volgende:
a) het aantal en de resultaten van de in de voorgaande jaren door de bevoegde autoriteiten uitgevoerde specifieke officiële
controles op houten verpakkingsmateriaal, op basis van informatie uit het informatiemanagementsysteem voor
officiële controles (Imsoc);
b) de voorgeschiedenis van de naleving, door het derde land, de exporteur of de voor de zendingen verantwoordelijke
exploitant, van Verordening (EU) 2016/2031, en met name artikel 43, lid 1, en artikel 96, lid 1, eerste alinea, onder a);
c) indien beschikbaar, informatie van douaneautoriteiten en van andere bronnen over de aantallen en landen van
oorsprong van de zendingen waarin houten verpakkingsmateriaal aanwezig is en die de Unie binnenkomen.

Artikel 3
Kennisgeving van zendingen
De bevoegde autoriteiten kunnen de voor de zending verantwoordelijke exploitanten verzoeken om de aankomst van
zendingen waarin houten verpakkingsmateriaal aanwezig is en die de Unie binnenkomen, binnen een door de bevoegde
autoriteiten vooraf bepaalde redelijke termijn aan te kondigen via het Imsoc, via bestaande nationale informatiesystemen of
op een andere wijze die met de bevoegde autoriteit is overeengekomen.

Artikel 4
Specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal
1.
Met het oog op de materiële controles selecteren de bevoegde autoriteiten zendingen waarin materiaal van houten
verpakkingsmateriaal aanwezig is op basis van de volgende elementen:
a) het in artikel 2 bedoelde monitoringplan;
b) in voorkomend geval, de informatie die in de in artikel 3 bedoelde kennisgevingen is verstrekt, en
c) alle andere relevante informatie waarover zij beschikken.
2.
De bevoegde autoriteiten voeren materiële controles uit van de overeenkomstig lid 1 geselecteerde zendingen om na
te gaan of zij voldoen aan de invoervoorschriften zoals vastgesteld in artikel 43, lid 1, en artikel 96, lid 1, eerste alinea,
onder a), van Verordening (EU) 2016/2031.
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3.
Indien zulks ten behoeve van de in lid 2 bedoelde materiële controles noodzakelijk wordt geacht, kunnen de bevoegde
autoriteiten van de douaneautoriteiten verlangen dat zij geselecteerde zendingen waarin houten verpakkingsmateriaal
aanwezig is, voor de duur van die controles in bewaring nemen.
4.
Bij de uitvoering van specifieke officiële controles hebben de bevoegde autoriteiten toegang tot de volledige zending,
op zodanige wijze dat de in lid 2 bedoelde materiële controles kunnen worden uitgevoerd op het volledige in de zending
aanwezige houten verpakkingsmateriaal.
5.
De bevoegde autoriteit dient de resultaten van de controles van de in bewaring genomen zending binnen drie
werkdagen bij de douaneautoriteiten in, te rekenen vanaf het begin van de inbewaringneming van de zending waarin
houten verpakkingsmateriaal aanwezig is.
6.
Wanneer de materiële controles niet kunnen worden voltooid binnen drie werkdagen te rekenen vanaf het begin van
de inbewaringneming van de zending waarin houten verpakkingsmateriaal aanwezig is, kunnen de bevoegde autoriteiten
de douaneautoriteiten verzoeken de inbewaringneming van de zending met drie werkdagen te verlengen om de controles
te voltooien.
In dat geval kan de douaneautoriteit de zending vrijgeven als de voor de zending verantwoordelijke exploitant het houten
verpakkingsmateriaal van de zending scheidt, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.
7.
Een zending die overeenkomstig lid 3 door de douaneautoriteiten in bewaring is genomen, wordt vrijgegeven als de
bevoegde autoriteiten de resultaten van de controles niet binnen drie werkdagen te rekenen vanaf het begin van de
inbewaringneming overeenkomstig lid 5 hebben ingediend of de douaneautoriteiten niet hebben verzocht om verlenging
van de inbewaringneming met drie werkdagen overeenkomstig lid 6.

Artikel 5
Rapportage van de resultaten van de officiële controles
1.

Na voltooiing van de specifieke officiële controles overeenkomstig artikel 4 moeten de bevoegde autoriteiten:

a) het gemeenschappelijk gezondheidsdocument (GGB) invullen met de uitkomst van de specifieke officiële controles als
bedoeld in artikel 56, lid 3, onder b), i), van Verordening (EU) 2017/625;
b) de resultaten van de specifieke officiële controles van het houten verpakkingsmateriaal rechtstreeks of via de bestaande
nationale systemen in het Imsoc invoeren, en
c) de douaneautoriteiten en de exploitant die verantwoordelijk is voor de zendingen waarin houten verpakkingsmateriaal
aanwezig is op de hoogte brengen van de resultaten van de specifieke officiële controles.
2.
Indien de exploitant die verantwoordelijk is voor de zending waarin houten verpakkingsmateriaal aanwezig is, door
de bevoegde autoriteiten via een GGB op de hoogte is gebracht van de resultaten van de specifieke officiële controles,
vermeldt hij het referentienummer van het GGB als bewijsstuk in de zin van artikel 163 van Verordening (EU)
nr. 952/2013 op de douaneaangifte die voor die zending bij de douaneautoriteiten wordt ingediend.

Artikel 6
Maatregelen in geval van niet-naleving
1.
De bevoegde autoriteiten gelasten overeenkomstig artikel 66 van Verordening (EU) 2017/625 de vernietiging,
doorzending of speciale behandeling van houten verpakkingsmateriaal dat niet voldoet aan de eisen van artikel 43, lid 1,
en artikel 96, lid 1, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) 2016/2031.
Wanneer tijdens materiële controles overeenkomstig artikel 4 houten verpakkingsmateriaal dat niet aan de voorschriften
voldoet, wordt aangetroffen op het punt van vrijgave van de zending voor het vrije verkeer in de Unie, of op de plaats van
bestemming van de zending, zoals bedoeld in artikel 44, lid 3, onder c) en e), van Verordening (EU) 2017/625, gelasten de
bevoegde autoriteiten de betrokken exploitant het houten verpakkingsmateriaal onverwijld te vernietigen. Vóór en tijdens
de vernietiging wordt het houten verpakkingsmateriaal zodanig behandeld dat de verspreiding van de in artikel 4 van
Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde EU-quarantaineorganismen wordt voorkomen.
2.
Indien de bevoegde autoriteiten besluiten de voor de zending verantwoordelijke exploitant overeenkomstig artikel 66,
lid 3, eerste alinea, onder b), van Verordening (EU) 2017/625 te gelasten het houten verpakkingsmateriaal dat niet aan de
voorschriften voldoet door te zenden naar een plaats buiten de Unie, blijft de zending waarin houten verpakkingsmateriaal
aanwezig is dat niet aan de voorschriften voldoet, onder officieel douanetoezicht overeenkomstig de toepasselijke
douaneregeling, tot het niet-conforme houten verpakkingsmateriaal het grondgebied van de Unie verlaat.
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Artikel 7
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 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 oktober 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2126 VAN DE COMMISSIE
van 10 oktober 2019
tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
regels voor specifieke officiële controles van bepaalde categorieën dieren en goederen, maatregelen
die na de uitvoering van die controles moeten worden genomen, en bepaalde categorieën dieren en
goederen die vrijgesteld zijn van officiële controles aan grenscontroleposten
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG)
nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad
(verordening officiële controles) (1), en met name artikel 48, onder h), en artikel 77, lid 1, onder a), b) en k),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 77, lid 1, onder a), b) en k), van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie bevoegd om
regels vast te stellen voor de uitvoering van specifieke officiële controles voor bepaalde categorieën dieren en
goederen die de Unie binnenkomen alsook maatregelen die in geval van niet-naleving moeten worden genomen.

(2)

Met het oog op efficiënte officiële controles van zendingen niet-gevild haarwild die in de Unie worden
binnengebracht, moeten voorschriften inzake specifieke controles worden vastgesteld waarin wordt bepaald dat
materiële controles in de inrichting van bestemming worden voltooid aangezien in de grenscontroleposten geen
volledige materiële controles en bemonsteringen kunnen worden uitgevoerd.

(3)

Met het oog op efficiënte officiële controles van verse visserijproducten die rechtstreeks zijn aangeland in havens in
de Unie, moet worden toegestaan dat officiële controles worden uitgevoerd in havens die overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad (2) door de lidstaten zijn aangewezen.

(4)

Op grond van artikel 77, lid 1, onder k), van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie bevoegd om regels vast te
stellen voor de uitvoering van specifieke officiële controles voor in artikel 48, onder h), van die verordening bedoelde
dieren en goederen die een laag of geen specifiek risico vormen en die vrijgesteld zijn van officiële controles aan
grenscontroleposten, indien een dergelijke vrijstelling gerechtvaardigd is.

(5)

Indien officiële controles niet aan grenscontroleposten worden uitgevoerd, moeten voorwaarden worden vastgelegd,
zoals passende controleregelingen, om te waarborgen dat het binnenbrengen in de Unie van dergelijke dieren en
goederen geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten met zich meebrengt.

(6)

In het geval van ingevroren tonijn die een laag of geen specifiek risico vormt zoals bedoeld in artikel 48, onder h), van
Verordening (EU) 2017/625, mogen de officiële controles worden uitgevoerd in de verwerkingsinrichting van
bestemming, die door de douaneautoriteiten moet worden erkend voor de tijdelijke opslag van niet-Uniegoederen
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem
om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen
(EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG)
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1).
(3) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het
douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
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(7)

In het geval van visserijproducten die een laag of geen specifiek risico vormen zoals bedoeld in artikel 48, onder h),
van Verordening (EU) 2017/625 en die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en die in
de Unie worden binnengebracht nadat zij in derde landen zijn gelost, zoals bedoeld in artikel 72 van Uitvoeringsver
ordening (EU) 2019/627 van de Commissie (4), moeten maatregelen worden genomen indien er een vermoeden van
niet-naleving is.

(8)

Dieren en goederen die de Unie binnenkomen via bepaalde Griekse eilanden en bepaalde Franse gebieden, vormen
een laag risico aangezien die dieren en goederen niet in de handel worden gebracht buiten die eilanden en gebieden.
Er moeten gepaste voorschriften en maatregelen betreffende officiële controles worden vastgesteld om ervoor te
zorgen dat de dieren en goederen niet buiten deze eilanden of gebieden in de handel worden gebracht.

(9)

Om de toepassing van het wetgevingskader te rationaliseren en te vereenvoudigen, moeten de regels inzake officiële
controles die worden vastgesteld op grond van artikel 77, lid 1, onder k), en artikel 48, onder h), van Verordening
(EU) 2017/625, samen worden vastgesteld met de regels inzake officiële controles van andere categorieën goederen
die in artikel 77, lid 1, onder a) en b), van die verordening worden vermeld.

(10)

Tussen deze regels bestaat een wezenlijk verband en veel van deze regels moeten samen worden toegepast. Omwille
van de eenvoud en de transparantie, om de toepassing van de regels te vergemakkelijken en om een wildgroei aan
regels te voorkomen, moeten deze regels in één enkele handeling worden vastgelegd in plaats van in verschillende
afzonderlijke handelingen die veel kruisverwijzingen zouden bevatten en een risico op overlapping zouden
inhouden.

(11)

Aangezien in deze verordening voorschriften worden vastgelegd die door Beschikking 94/641/EG van de
Commissie (5) en Uitvoeringsbesluit 2012/44/EU van de Commissie (6) worden bestreken, moeten die rechtshan
delingen worden ingetrokken.

(12)

Aangezien Verordening (EU) 2017/625 van toepassing is met ingang van 14 december 2019, moet de onderhavige
verordening met ingang van dezelfde datum worden toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Deze verordening bevat regels voor de uitvoering van specifieke officiële controles ten aanzien van bepaalde categorieën
dieren en goederen alsook maatregelen die in geval van niet-naleving moeten worden genomen. In deze verordening
worden regels vastgelegd ter bepaling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder bepaalde categorieën dieren
en goederen zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en wordt vastgesteld wanneer een dergelijke
vrijstelling gerechtvaardigd is.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1) “Imsoc”: het informatiemanagementsysteem voor officiële controles als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU)
2017/625;
2) “verse visserijproducten”: verse visserijproducten als gedefinieerd in bijlage I, punt 3.5, bij Verordening (EG)
nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (7);
3) “ingevroren tonijn”: tonijn die wordt bewaard volgens de voorschriften van bijlage III, sectie VIII, hoofdstuk VII, punt 2,
bij Verordening (EG) nr. 853/2004.
(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019 tot vaststelling van eenvormige praktische regelingen
voor de uitvoering van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong
overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 2074/2005 van de Commissie wat officiële controles betreft (PB L 131 van 17.5.2019, blz. 51).
(5) Beschikking 94/641/EG van de Commissie van 8 september 1994 tot vaststelling van de voorschriften voor de veterinaire controles
voor producten uit derde landen die op bepaalde Griekse eilanden worden binnengebracht (PB L 248 van 23.9.1994, blz. 26).
(6) Uitvoeringsbesluit 2012/44/EU van de Commissie van 25 januari 2012 tot vaststelling van de voorschriften die van toepassing zijn op
de veterinaire controles op levende dieren en producten van dierlijke oorsprong die in de Franse overzeese departementen uit derde
landen worden binnengebracht (PB L 24 van 27.1.2012, blz. 14).
(7) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).
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Artikel 3
Niet-gevild haarwild
1.

De bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie mag toestemming geven voor de
verzending van zendingen niet-gevild haarwild naar de inrichting op de plaats van bestemming zonder de materiële
controles te voltooien als de zendingen worden verzonden in voertuigen of containers overeenkomstig de artikelen 2
en 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie (8).

2.

De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteit stelt de bevoegde autoriteit van de inrichting op de plaats van bestemming in
kennis van de noodzaak om de materiële controles, en met name de gezondheidscontroles en laboratoriumtests, te
voltooien.

3.

De bevoegde autoriteit van de inrichting op de plaats van bestemming stelt de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteit in
kennis van de resultaten van de in lid 2 bedoelde materiële controles.
Artikel 4
Verse visserijproducten die vanuit een vissersvaartuig dat de vlag van een derde land voert, rechtstreeks zijn
aangeland in havens van de Unie die door de lidstaten zijn aangewezen

Verse visserijproducten die rechtstreeks zijn aangeland vanuit een vissersvaartuig dat de vlag van een derde land voert, zijn
vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten op voorwaarde dat de officiële controles worden uitgevoerd door
de bevoegde autoriteiten in havens van de Unie die overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1005/2008
door de lidstaten zijn aangewezen.
Artikel 5
Ingevroren tonijn die vanuit een vissersvaartuig dat de vlag van een derde land voert, rechtstreeks is aangeland in
havens van de Unie die door de lidstaten zijn aangewezen
De lidstaten mogen de officiële controles van ingevroren tonijn die niet gekopt, noch van de ingewanden ontdaan is en die
vanuit een vissersvaartuig dat de vlag van een derde land voert rechtstreeks is aangeland in havens van de Unie die
overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 door de lidstaten zijn aangewezen, uitvoeren in de
overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 853/2004 erkende verwerkingsinrichting van bestemming op
voorwaarde dat:
a) de officiële controles worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteit van de dichtstbijgelegen grenscontrolepost;
b) de verwerkingsinrichting van bestemming door de douaneautoriteiten is erkend voor de tijdelijke opslag van nietUniegoederen overeenkomstig artikel 147, lid 1, en artikel 148 van Verordening (EU) nr. 952/2013;
c) de ingevroren tonijn van het vaartuig naar de verwerkingsinrichting van bestemming wordt verzonden in verzegelde
voertuigen of transportcontainers onder toezicht van de bevoegde autoriteit die de officiële controles uitvoert en onder
de toepasselijke douaneregeling overeenkomstig de artikelen 134, 135, 140 en 141 en artikel 148, lid 5, van
Verordening (EU) nr. 952/2013;
d) de voor de zending verantwoordelijke exploitant de onder a) bedoelde bevoegde autoriteit vóór de aankomst van de
zending in een aangewezen haven van de Unie in kennis heeft gesteld van de aankomst van de zending door in Imsoc
een ingevuld gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB) zoals bedoeld in artikel 56 van
Verordening (EU) 2017/625 in te dienen.
Artikel 6
Voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een
lidstaat voeren en die in derde landen zijn gelost
1.

Zendingen voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van
een lidstaat voeren, die al dan niet met opslag zijn gelost in derde landen vóór zij met een ander vervoermiddel in de
Unie zijn binnengebracht zoals bedoeld in artikel 72, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627, worden door
de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie onderworpen aan documenten
controles.

(8) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen
van bepaalde goederen vanaf de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PB L 255
van 4.10.2019, blz. 1).
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2.

De in lid 1 bedoelde zendingen mogen worden vrijgesteld van overeenstemmingscontroles en materiële controles aan
grenscontroleposten mits zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 72 van Verordening (EU) 2019/627.

3.

Indien de niet-naleving van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels wordt vastgesteld of
vermoed, voert de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie naast
documentencontroles ook overeenstemmingscontroles en materiële controles van de in lid 1 bedoelde zendingen uit.

Artikel 7
Zendingen die de Unie binnenkomen via bepaalde Griekse eilanden en bepaalde Franse gebieden
1.

Producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten die de Unie vanuit derde landen binnenkomen via de
erkende punten van binnenkomst op de Griekse eilanden Rhodos, Mytilene en Kreta (Iraklion) voor lokaal gebruik op
het Griekse eiland van het punt van binnenkomst, zijn vrijgesteld van officiële controles in de grenscontroleposten.

2.

Dieren, producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten die de Unie vanuit derde landen binnenkomen via
de erkende punten van binnenkomst in de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en
Mayotte voor lokaal gebruik in het Franse overzeese departement van het punt van binnenkomst, zijn vrijgesteld van
officiële controles in de grenscontroleposten.

Artikel 8
Specifieke officiële controles van zendingen die de Unie binnenkomen via bepaalde Griekse eilanden en bepaalde
Franse gebieden
1.

In elk erkend punt van binnenkomst worden de in artikel 7 bedoelde zendingen onderworpen aan controles
overeenkomstig bijlage I.

2.

Elk erkend punt van binnenkomst staat onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde autoriteit, die beschikt over:
a) officiële dierenartsen die beslissingen nemen over de zendingen overeenkomstig artikel 55, lid 2, onder a), van
Verordening (EU) 2017/625, en
b) indien de bevoegde autoriteit dit nodig acht, in artikel 49, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EU) 2017/625
bedoeld personeel dat opgeleid is overeenkomstig artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1081 van
de Commissie (9).

3.

De bevoegde autoriteit van de in artikel 7, lid 1, bedoelde erkende punten van binnenkomst op de Griekse eilanden
zorgt ervoor dat elk erkend punt van binnenkomst beschikt over personeel en middelen voor de uitvoering van
officiële controles van zendingen goederen zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, waarvoor het punt van binnenkomst is
erkend.

4.

Elk in artikel 7, lid 2, bedoeld erkend punt van binnenkomst in de Franse overzeese departementen beschikt over alle
nodige voorzieningen, uitrusting en personeelsleden voor de uitvoering van officiële controles van zendingen dieren
en goederen zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, waarvoor het punt van binnenkomst is erkend.

Artikel 9
Verantwoordelijkheden van exploitanten wat betreft zendingen die de Unie binnenkomen via bepaalde Griekse
eilanden en bepaalde Franse gebieden
De voor de in artikel 7 bedoelde zending verantwoordelijke exploitant:
a) stelt de bevoegde autoriteit van het erkende punt van binnenkomst in kennis van de aankomst van de zending door vóór
de aankomst van de zending in het erkende punt van binnenkomst een ingevuld GGB in te dienen in Imsoc;
(9) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1081 van de Commissie van 8 maart 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake specifieke
opleidingsvereisten voor personeel voor het verrichten van bepaalde materiële controles aan grenscontroleposten (PB L 171 van
26.6.2019, blz. 1).
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b) houdt een door de bevoegde autoriteit van het erkende punt van binnenkomst goedgekeurd register bij van, naargelang
van het geval, de hoeveelheden dieren, producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten die bestemd zijn
om in de handel te worden gebracht en van de namen en adressen van de kopers;
c) informeert de kopers dat:
i) de voor het in de handel brengen bestemde producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten
uitsluitend voor lokale consumptie bestemd zijn en in geen geval naar andere delen van het grondgebied van de
Unie mogen worden doorgezonden;
ii) in het geval van wederverkoop, de kopers de nieuwe kopers, indien deze laatste commerciële actoren zijn, in kennis
moeten stellen van de beperkingen zoals bedoeld onder c), i);
d) in het geval van de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Mayotte, informeert de
kopers dat:
i) de voor het in de handel brengen bestemde dieren uitsluitend voor de lokale fokkerij en productie bestemd zijn en
dat deze dieren en de daarvan afgeleide producten in geen geval naar andere delen van het grondgebied van de Unie
mogen worden doorgezonden;
ii) in het geval van wederverkoop, de kopers de nieuwe kopers, indien deze laatste commerciële actoren zijn, in kennis
moeten stellen van de beperkingen zoals bedoeld onder d), i).
Artikel 10
Intrekkingen
1.

Beschikking 94/641/EG en Uitvoeringsbesluit 2012/44/EU worden ingetrokken met ingang van 14 december 2019.

2.
Verwijzingen naar de ingetrokken handelingen gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden
gelezen overeenkomstig de in bijlage II opgenomen concordantietabellen.
Artikel 11
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 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 oktober 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I

Specifieke officiële controles van goederen die de Unie binnenkomen via de erkende punten van
binnenkomst van bepaalde Griekse eilanden en bepaalde Franse gebieden
1.

De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat alle gegevens van producten van dierlijke oorsprong en samengestelde
producten, en in het geval van de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en
Mayotte ook alle gegevens van dieren, die voor het in de handel brengen worden aangeboden, in Imsoc worden
ingevoerd.

2.

De bevoegde autoriteit controleert:
a) de begeleidende certificaten en documenten;
b) de identiteit van de producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten, en in het geval van de Franse
overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Mayotte ook de identiteit van de dieren;
c) de verpakking en de markering;
d) de kwaliteit en de staat van bewaring van de goederen;
e) de vervoersomstandigheden en, in het geval van koeltransport, de temperatuur van de vervoermiddelen en de
inwendige temperatuur van de goederen;
f) eventuele schade aan de goederen.

3.

De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat, nadat de specifieke officiële controles zijn voltooid, in het begeleidende GGB
wordt vermeld dat de voor het in de handel brengen bestemde producten van dierlijke oorsprong en samengestelde
producten uitsluitend voor lokale consumptie bestemd zijn en dat deze producten in geen geval naar andere delen
van het grondgebied van de Unie mogen worden doorgezonden.

4.

In het geval van de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Mayotte zorgt de
bevoegde autoriteit ervoor dat, nadat de specifieke officiële controles zijn voltooid, in het begeleidende GGB wordt
vermeld dat de voor het in de handel brengen bestemde dieren uitsluitend voor de lokale fokkerij en productie
bestemd zijn en dat deze dieren en de daarvan afgeleide producten in geen geval naar andere delen van het
grondgebied van de Unie mogen worden doorgezonden.

5.

De bevoegde autoriteit voert regelmatig inspecties uit van de plaats van huisvesting/opslag van de voor het in de
handel brengen bestemde zendingen om te controleren of de voorschriften inzake volksgezondheid worden
nageleefd en om te verifiëren dat de zendingen niet naar andere delen van het grondgebied van de Unie worden
doorgezonden.

6.

In het geval van de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Mayotte voert de
bevoegde autoriteit regelmatig inspecties uit van de plaats van huisvesting van de voor het in de handel brengen
bestemde dieren om te controleren of de diergezondheidsvoorschriften worden nageleefd en om te verifiëren dat de
dieren en daarvan afgeleide producten niet naar andere delen van het grondgebied van de Unie worden doorgezonden.
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BIJLAGE II

Concordantietabellen zoals bedoeld in artikel 10, lid 2
1. Beschikking 94/641/EG

Beschikking 94/641/EG

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3, eerste streepje
Artikel 3, tweede streepje
Artikel 3, derde streepje
Artikel 3, vierde streepje
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Bijlage I
Bijlage II, punt 1
Bijlage II, punt 2

Deze verordening

Artikel 7
Artikel 8, lid 2, onder a)
Artikel 9, onder a)
Artikel 9, onder b)
Artikel 9, onder c)
Artikel 9, onder e)
Artikel 8, lid 1
__
__
__
Artikel 7
Bijlage I, punt 2
Bijlage I, punt 5

2. Uitvoeringsbesluit 2012/44/EU

Uitvoeringsbesluit 2012/44/EU

Artikel 1
Artikel 2, lid 1
Artikel 2, lid 2
Artikel 3, lid 1
Artikel 3, lid 2
Artikel 3, lid 3
Artikel 3, lid 4
Artikel 3, lid 5
Artikel 4, lid 1
Artikel 4, lid 2
Artikel 4, lid 3
Artikel 4, lid 4
Artikel 4, lid 5
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Bijlage

Deze verordening

Artikel 7
Artikel 8, lid 2
Artikel 8, lid 4
Artikel 9, onder a)
__
Artikel 9, onder b)
Artikel 9, onder c) en d)
Artikel 9, onder e) en f)
Artikel 8, lid 1
Artikel 8, lid 1
Bijlage I, punt 1
Bijlage I, punten 3 en 4
Bijlage I, punten 5 en 6
__
__
__
__
Artikel 7
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2127 VAN DE COMMISSIE
van 10 oktober 2019
tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
datum van toepassing van sommige bepalingen van de Richtlijnen 91/496/EEG, 97/78/EG en 2000/29/
EG van de Raad
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere
officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de
voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU)
nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de
Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en
(EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële
controles) (1), en met name artikel 149, lid 2, en artikel 165, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wordt het kader vastgelegd voor officiële
controles en andere officiële activiteiten ter verificatie van de correcte toepassing van de levensmiddelen- en
diervoederwetgeving van de Unie. Dat kader omvat de officiële controles op dieren en goederen die uit derde landen
in de Unie worden binnengebracht.

(2)

Bij Verordening (EU) 2017/625 worden de Richtlijnen 91/496/EEG (2) en 97/78/EG (3) van de Raad met ingang van
14 december 2019 ingetrokken. Zij trekt bovendien — door wijziging van Verordening (EU) 2016/2031 van het
Europees Parlement en de Raad (4) — Richtlijn 2000/29/EG van de Raad (5) in.

(3)

Teneinde lacunes in de wetgeving te vermijden in afwachting van de vaststelling van uitvoerings- en gedelegeerde
handelingen met betrekking tot de in artikel 47, lid 2, artikel 48, artikel 51, lid 1, onder b), c) en d), artikel 53, lid 1,
onder a), artikel 54, leden 1, en 3, en artikel 58, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
aangelegenheden, is bij Verordening (EU) 2017/625 bepaald dat de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen
91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad en van Richtlijn 2000/29/EG tot 14 december 2022 of een eerdere door de
Commissie te bepalen datum van toepassing blijven. Wat Richtlijn 2000/29/EG betreft, valt deze eerdere datum na
de datum waarop Verordening (EU) 2017/625 van toepassing wordt.

(4)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 is een gedelegeerde handeling vastgesteld
die van toepassing is op de officiële controles op andere controlepunten dan grenscontroleposten. Die handeling is
van toepassing met ingang van 14 december 2019. Wat categorieën van zendingen planten, plantaardige producten
en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c), van die verordening betreft, wordt zij echter pas van
toepassing met ingang van 14 december 2020. Daarom moeten de overeenkomstige bepalingen van Richtlijn
2000/29/EG tot en met 13 december 2020 van toepassing blijven.

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
(2) Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles
voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG,
90/425/EEG en 90/675/EEG (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56).
(3) Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).
(4) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen
tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,
2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).
(5) Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PB L 169 van 10.7.2000,
blz. 1).
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(5)

Overeenkomstig artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2017/625 is een uitvoeringshandeling vastgesteld die van
toepassing is op de overeenstemmings- en materiële controles bij de binnenkomst in de Unie van dieren en
goederen. Die handeling is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Wat categorieën van zendingen
planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c), van die verordening
betreft, wordt zij echter pas van toepassing met ingang van 14 december 2022. Daarom moeten de
overeenkomstige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG tot en met 13 december 2022 van toepassing blijven.

(6)

Bovendien is overeenkomstig artikel 47, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 een uitvoeringshandeling
vastgesteld tot vaststelling van een lijst van dieren en goederen die bij binnenkomst in de Unie aan systematische
officiële controles moeten worden onderworpen. Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/478 van de
Commissie (6) zijn samengestelde producten aan de in die lijst opgenomen categorieën toegevoegd. De in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie (7) vastgestelde voorwaarden voor binnenkomst in de
Unie van dergelijke producten zijn echter pas van toepassing met ingang van 21 april 2021. De bestaande
voorwaarden voor samengestelde producten blijven van toepassing tot en met 20 april 2021. Daarom zijn
overgangsmaatregelen nodig met betrekking tot de bepalingen van Richtlijn 97/78/EG die van toepassing zijn op de
in artikel 47, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde aangelegenheden betreffende samengestelde
producten.

(7)

Overeenkomstig artikel 47, lid 2, onder b), en artikel 58, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 zijn uitvoerings
handelingen vastgesteld betreffende de opstelling van een lijst van goederen waarvoor een tijdelijke verhoging van
officiële controles bij binnenkomst in de Unie geldt respectievelijk de vorm van het gemeenschappelijk gezondheids
document van binnenkomst (GGB). Deze handelingen zijn van toepassing vanaf de datum van toepassing van
Verordening (EU) 2017/625.

(8)

Overeenkomstig artikel 48 en artikel 51, lid 1, onder b), c) en d), van Verordening (EU) 2017/625 zijn gedelegeerde
handelingen vastgesteld die van toepassing zijn op vrijstellingen van officiële controles aan grenscontroleposten en
waarin de specifieke regels inzake doorvoer en overlading zijn vastgesteld. Deze handelingen zijn van toepassing
vanaf de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/625.

(9)

Derhalve moet Verordening (EU) 2017/625 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Aangezien de in deze handeling vastgestelde regels met elkaar verweven zijn en samen zullen worden toegepast, is
het passend dat zij worden vastgesteld in één enkele handeling in plaats van in verschillende handelingen met
talrijke kruisverwijzingen en het risico op duplicering.

(11)

Aangezien Verordening (EU) 2017/625 en de bovengenoemde gedelegeerde verordeningen en uitvoeringsveror
deningen van toepassing zijn vanaf 14 december 2019, moet deze verordening ook met ingang van die datum van
toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van Verordening (EU) 2017/625
Verordening (EU) 2017/625 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 149, lid 1, wordt vervangen door:
“De desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG die van toepassing zijn op de
aangelegenheden als bedoeld in artikel 47, lid 2, onder b), artikel 48, artikel 51, lid 1, onder b), c) en d), artikel 53,
lid 1, onder a), artikel 54, leden 1 en 3, en artikel 58, onder a), van deze verordening, blijven van toepassing, in plaats
van de overeenkomstige bepalingen van deze verordening, tot en met 13 december 2019.
De desbetreffende bepalingen van Richtlijn 97/78/EG die van toepassing zijn op de in artikel 47, lid 2, onder a), van deze
verordening bedoelde aangelegenheden betreffende samengestelde producten, blijven van toepassing, in plaats van die
overeenkomstige bepaling, tot en met 20 april 2021.”.
(6) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/478 van de Commissie van 14 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de categorieën zendingen die moeten worden onderworpen aan officiële controles bij
grenscontroleposten (PB L 82 van 25.3.2019, blz. 4).
(7) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie van 4 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde voor
menselijke consumptie bestemde dieren en goederen (PB L 131 van 17.5.2019, blz. 18).
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2. Artikel 165, lid 2, wordt vervangen door:
“Op aangelegenheden die vallen onder Richtlijn 2000/29/EG zijn artikel 47, lid 2, artikel 48, artikel 51, lid 1, onder b),
c) en d) en artikel 58, onder a), van deze verordening vanaf 15 december 2019 van toepassing in plaats van de
desbetreffende bepalingen van die richtlijn, die met ingang van dezelfde datum niet meer van toepassing is.
De desbetreffende bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG blijven tot en met 13 december 2020 van toepassing op de
aangelegenheden waarop artikel 53, lid 1, onder a), van deze verordening van toepassing is, in plaats van de bepaling
van deze verordening.
De desbetreffende bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG blijven tot en met 13 december 2022 van toepassing op de
aangelegenheden waarop artikel 54, leden 1, en 3, van deze verordening van toepassing is, in plaats van de bepalingen
van deze verordening.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding en toepassing van deze verordening
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 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 oktober 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2128 VAN DE COMMISSIE
van 12 november 2019
tot vaststelling van het model van officieel certificaat en van de regels voor de afgifte van officiële
certificaten voor goederen die worden geleverd aan vaartuigen die de Unie verlaten en bestemd zijn
voor bevoorrading van een schip of voor consumptie door de bemanning en passagiers, of aan een
militaire basis van de NAVO of de Verenigde Staten van Amerika
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG)
nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad
(verordening officiële controles) (1), en met name artikel 77, lid 3, onder a), en artikel 90, onder a) en onder f),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EU) 2017/625 zijn voorschriften vastgesteld waaraan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten
moeten voldoen bij de uitvoering van officiële controles van dieren en goederen die de Unie binnenkomen, om de
naleving van de agro-voedselketenwetgeving van de Unie te verifiëren.

(2)

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie (2) worden voorschriften vastgesteld voor de
officiële controles van zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten,
afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten uit derde landen die worden opgeslagen in op het
grondgebied van de Unie gelegen entrepots en bestemd zijn om te worden geleverd hetzij aan een op het
grondgebied van de Unie of in een derde land gelegen militaire basis van de NAVO of de Verenigde Staten, hetzij aan
een vaartuig dat de Unie verlaat en bestemd is voor bevoorrading van een schip of voor consumptie door de
bemanning en passagiers.

(3)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 is met name bepaald dat die zendingen producten van dierlijke
oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten
bij het verlaten van het entrepot van een officieel certificaat moeten vergezeld gaan.

(4)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 is ook bepaald dat zendingen producten van dierlijke oorsprong,
levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten uit derde
landen die bestemd zijn voor een vaartuig dat de Unie verlaat, van een officieel certificaat moeten vergezeld gaan
wanneer zij van de grenscontrolepost naar het vaartuig worden vervoerd.

(5)

Omwille van de duidelijkheid en de consistentie is het passend één enkel officieel certificaat op te stellen voor
zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi
en stro en samengestelde producten uit derde landen die bestemd zijn voor levering aan vaartuigen die de Unie
verlaten en bestemd zijn voor de bevoorrading van een schip of voor consumptie door de bemanning en passagiers,
of aan op het grondgebied van de Unie of in een derde land gelegen militaire bases van de NAVO of de Verenigde
Staten.

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen dieren en goederen bij
doorvoer, overlading en verder vervoer, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG)
nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (zie bladzijde 73 van dit Publicatieblad).
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(6)

Vaak wordt de inhoud van de zendingen in entrepots samengesteld. Dergelijke zendingen kunnen bestaan uit
goederen die afkomstig zijn uit meerdere zendingen van verschillende oorsprong of van verschillende productca
tegorieën. Om de administratieve lasten te verminderen, moet voor de goederen in de nieuw samengestelde
zendingen één enkel officieel certificaat worden gebruikt. De traceerbaarheid van goederen moet worden
gewaarborgd door vermelding in het officiële certificaat van het nummer van het gemeenschappelijk gezondheids
document van binnenkomst (GGB) dat de oorspronkelijke zendingen waaruit de goederen afkomstig zijn, vergezelt.

(7)

Het officiële certificaat kan door de bevoegde autoriteiten hetzij op papier hetzij in elektronische vorm worden
afgegeven. Daarom moeten voor beide gevallen voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot de afgifte van
het officiële certificaat.

(8)

Omwille van de consistentie moeten de op de afgifte van elektronische certificaten en de op het gebruik van een
elektronische handtekening voor officiële certificaten toepasselijke regels die zijn vastgesteld bij Uitvoeringsver
ordening (EU) 2019/1715 van de Commissie (3), ook van toepassing zijn op het bij deze verordening vastgestelde
model van officieel certificaat.

(9)

In het bij Beschikking 2003/623/EG van de Commissie (4) en Beschikking 2004/292/EG van de Commissie (5)
ingestelde elektronische Traces-systeem zijn modelcertificaten opgenomen om de administratieve procedures aan de
grenzen van de Unie en in de douane-entrepots eenvoudiger en sneller te laten verlopen en om elektronische
communicatie tussen de betrokken partijen mogelijk te maken. Daarom moeten de vorm van het in deze
verordening vastgestelde model van officieel certificaat en de richtsnoeren voor het invullen ervan zijn aangepast
aan het Traces-systeem.

(10)

Overeenkomstig artikel 133, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 moet het Traces-systeem in het informatiemana
gementsysteem voor officiële controles (Imsoc) worden geïntegreerd. Het in deze verordening vastgelegde model van
officieel certificaat moet daarom op het Imsoc zijn afgestemd.

(11)

Verordening (EU) 2017/625 is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Bijgevolg moeten de in deze
verordening vastgestelde voorschriften ook vanaf die datum van toepassing zijn.

(12)

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
Definitie
Voor de toepassing van deze verordening is de definitie van “opslagplaats” als vastgesteld in artikel 2, lid 3, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van toepassing.

Artikel 2
Model van officieel certificaat
1.
Voor de toepassing van artikel 21, lid 1, en artikel 29, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 wordt
het in deel I van de bijlage bij deze verordening vastgestelde model van officieel certificaat gebruikt voor de officiële
certificering van zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten die worden geleverd:
a) aan vaartuigen die het grondgebied van de Unie verlaten en bestemd zijn voor de bevoorrading van een schip of voor
consumptie door de bemanning en passagiers, of
(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de werking
van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en van de onderdelen van het systeem (“de Imsoc-verordening”) (PB
L 261 van 14.10.2019, blz. 37).
(4) Beschikking 2003/623/EG van de Commissie van 19 augustus 2003 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair
computersysteem, genaamd Traces (PB L 216 van 28.8.2003, blz. 58).
(5) Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wĳziging
van Beschikking 92/486/EEG (PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63).
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b) vanuit een op het grondgebied van de Unie gelegen entrepot aan op het grondgebied van de Unie of in een derde land
gelegen militaire bases van de NAVO of de Verenigde Staten.
Het officiële certificaat kan op papier of in elektronische vorm via Imsoc worden afgegeven.
2.
Wanneer de inhoud van de zendingen in een entrepot is samengesteld uit producten van verschillende oorsprong of
productcategorieën, kan één enkel officieel certificaat worden afgegeven om deze zending te vergezellen.

Artikel 3
Voorschriften voor officiële certificaten die niet via Imsoc worden ingediend
De officiële certificaten die niet via Imsoc worden ingediend, moeten aan de volgende voorschriften voldoen:
1. naast de handtekening van de certificerende functionaris draagt het officiële certificaat een officieel stempel. De kleur
van de handtekening en het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst;
2. indien het officiële certificaat vermeldingen bevat, worden de niet-relevante vermeldingen door de certificerende
functionaris doorgehaald, geparafeerd en van een stempel voorzien dan wel volledig uit het certificaat verwijderd;
3. het officiële certificaat bestaat uit:
a) één enkel vel papier, of
b) meerdere vellen papier die ondeelbaar zijn en een integraal geheel vormen, of
c) een reeks bladzijden die zo genummerd zijn dat duidelijk is dat het om een specifieke bladzijde uit een eindige reeks
gaat;
4. indien het officiële certificaat uit een reeks bladzijden bestaat, draagt elke bladzijde de in artikel 89, lid 1, onder a), van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde unieke code, de handtekening van de certificerende functionaris en het officieel
stempel;
5. het certificaat wordt afgegeven voordat de zendingen waarop het betrekking heeft, de controle verlaten van de bevoegde
autoriteiten aan de grenscontrolepost of in het entrepot.

Artikel 4
Voorschriften voor officiële certificaten die via Imsoc worden ingediend, en voor het gebruik van de
elektronische handtekening
1.
De via Imsoc ingediende officiële certificaten zijn gebaseerd op het in deel 1 van de bijlage bij deze verordening
vastgestelde model van officieel certificaat.
2.
Het certificaat wordt via Imsoc ingediend voordat de zendingen waarop het betrekking heeft, de controle van de
bevoegde autoriteiten aan de grenscontrolepost of in het entrepot verlaten.
3.
De officiële certificaten die via Imsoc worden ingediend, voldoen aan de voorschriften voor de afgifte van een
elektronisch officieel certificaat en voor het gebruik van de elektronische handtekening die zijn vastgesteld in artikel 39
van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715.

Artikel 5
Richtsnoeren voor het invullen van het officiële certificaat
Het officiële certificaat wordt ingevuld onder verwijzing naar de richtsnoeren in deel 2 van de bijlage bij deze verordening.
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Artikel 6
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 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 november 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

L 321/118

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

12.12.2019

BIJLAGE
DEEL 1

Model van officieel certificaat waarvan zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten,
dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten uit derde landen die worden
geleverd aan vaartuigen die de Unie verlaten of aan militaire bases van de NAVO of de Verenigde Staten, vergezeld
gaan
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DEEL 2

Richtsnoeren voor het invullen van het model van officieel certificaat
Algemeen
Om een optie te selecteren, moet het overeenstemmende vakje worden aangevinkt of met een kruisje (X) worden gemerkt.
De “ISO-code” is de internationale gestandaardiseerde tweeletterige code voor een land overeenkomstig de internationale
norm ISO 3166 alpha-2 (1).
Wanneer in een vak voor een of meer opties kan worden gekozen, worden alleen die opties weergegeven in de elektronische
versie van het officiële certificaat.
Deel I: Gegevens betreffende de zending

Vak I.1.

Grenscontrolepost/bevoegde autoriteit: vermeld de naam van de grenscontrolepost of van de
bevoegde autoriteit die het officiële certificaat afgeeft, naargelang van het geval, en het Tracesreferentienummer ervan.

Vak I.2.

Referentienummer certificaat: de unieke verplichte code die door de bevoegde autoriteit die het
officiële certificaat afgeeft, wordt toegewezen overeenkomstig haar eigen classificatie. Dit vak is
verplicht voor alle certificaten die niet via Imsoc worden ingediend.

Vak I.2.a.

Imsoc-referentienummer: de unieke referentiecode die automatisch door Imsoc wordt toegewezen
als het certificaat in Imsoc wordt geregistreerd. Vul dit vak niet in als het certificaat niet via Imsoc
wordt ingediend.

Vak I.3.

Verzender: in geval van verzending uit een entrepot, vermeld de naam en het adres (straat, stad en
regio, provincie of staat, registratie-/erkenningsnummer, naargelang van het geval) van het
entrepot waaruit de zending wordt verzonden. Vul dit vak niet in als de zending rechtstreeks vanuit
een grenscontrolepost wordt verzonden.

Vak I.4.

Voor de zending verantwoordelijke exploitant: naam en adres (straat, stad en regio, provincie of
staat, registratie-/goedkeuringsnummer, naargelang van het geval) van de natuurlijke of
rechtspersoon die in de Unie verantwoordelijk is voor de levering van de zending op de plaats van
bestemming.

Vak I.5.

Plaats van bestemming (vaartuig): vermeld de naam van het vaartuig waarvoor de zending bestemd
is, het nummer van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van het vaartuig, de naam van
de haven, de naam en de ISO-code van de lidstaat van bestemming van de goederen. Vul dit vak
niet in als het officiële certificaat wordt afgegeven voor levering van de zending aan een op het
grondgebied van de Unie of in een derde land gelegen militaire basis van de NAVO of de Verenigde
Staten.

Vak I.6.

Plaats van bestemming (militaire basis NAVO/Verenigde Staten): vermeld de naam van de op het
grondgebied van de Unie gelegen militaire basis van de NAVO/Verenigde Staten van bestemming,
de naam en de ISO-code van de lidstaat waar de militaire basis van de NAVO of de Verenigde Staten
van bestemming is gelegen.
Indien de bestemming een militaire basis van de NAVO/Verenigde Staten is die in een derde land is
gelegen, moet in dit vak alleen de grenscontrolepost van uitgang uit de Unie worden aangeduid.
Vul dit vak niet in als het officiële certificaat wordt afgegeven voor levering aan vaartuigen die de
Unie verlaten.

Vak I.7.

Vervoermiddel:
Identificatienummer(s): vermeld voor vliegtuigen het vluchtnummer, voor vaartuigen de naam
(namen) van het schip, voor treinwagons de code van de trein en het wagonnummer en voor
wegvoertuigen het kentekennummer en indien van toepassing ook het nummer van de
aanhanger. Bij zendingen in containers is het nummer van de aanhanger niet verplicht indien het
containernummer is opgegeven.
Vermeld in het geval van vervoer per ferry de identificatiegegevens van het wegvoertuig, het
kentekennummer en indien van toepassing ook het nummer van de aanhanger, en de naam van
de geplande ferry.

Containernummer:

De desbetreffende nummers, indien van toepassing. Het containernummer moet worden
opgegeven als de goederen in gesloten containers worden vervoerd.

(1) Lijst van namen van landen en code-elementen: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
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Zegelnummer:

Alleen het nummer van het officiële zegel moet worden vermeld. Het gaat om een officieel zegel als
een zegel op de container, vrachtwagen of treinwagon wordt aangebracht onder toezicht van de
bevoegde autoriteit die het certificaat afgeeft.

Vak I.8.

Omschrijving van de goederen:
Omschrijving van de goederen en het type product: vermeld de desbetreffende code van de
gecombineerde nomenclatuur (GN) en het opschrift als bedoeld in Verordening (EEG)
nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur
en het gemeenschappelijk douanetarief (1).
Land van oorsprong: vermeld het land van oorsprong van de goederen.
Referentie van het GGB van oorsprong: vermeld de referentie van het GGB voor de zending
waaruit het desbetreffende aantal dozen van het product afkomstig is.
De informatie in dit vak mag ook worden verstrekt in een ondersteunend document dat aan het
officiële certificaat moet worden gehecht. In dat geval moet het vak “Ondersteunend document”
worden ingevuld, met vermelding van het referentienummer van het (de) ondersteunende
document(en).

Vak I.9.

Totaal aantal verpakkingen: vermeld het aantal dozen of verpakkingen van de goederen. In het
geval van bulkzendingen is dit vak facultatief.

Vak I.10.

Totaal nettogewicht in kilogram: dit wordt gedefinieerd als de massa van de goederen zelf zonder
de onmiddellijke verpakkingen of andere verpakkingen.

Vak I.11.

Datum en tijdstip van vertrek: vermeld de datum en het tijdstip van het voorgenomen vertrek van
het vervoermiddel vanaf de grenscontrolepost of het entrepot.

(1) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

Deel II: Verklaring
Dit deel moet door een officiële dierenarts of een officiële inspecteur van de bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost of
in het entrepot worden ingevuld.
Deel III: Bevestiging van aankomst van de zending
Dit deel moet worden ingevuld door:
— de bevoegde autoriteit in de haven van bestemming of de officiële vertegenwoordiger van de kapitein van het vaartuig
indien de bestemming een vaartuig is dat de Unie verlaat;
— de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de controles op de militaire basis van de NAVO/Verenigde Staten
indien de bestemming een militaire basis van de NAVO/Verenigde Staten is die op het grondgebied van de Unie is
gelegen;
— de bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost van uitgang indien de bestemming een militaire basis van de NAVO/
Verenigde Staten is die in een derde land is gelegen.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2129 VAN DE COMMISSIE
van 25 november 2019
tot vaststelling van regels voor de eenvormige toepassing van de frequentie van de
overeenstemmingscontroles en de materiële controles van bepaalde zendingen dieren en goederen
die de Unie binnenkomen
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/
EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004
en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële
controles) (1), en met name artikel 54, lid 3, eerste alinea, onder a) en c),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EU) 2017/625 zijn voorschriften vastgesteld voor de uitvoering van officiële controles door de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op dieren en goederen die de Unie binnenkomen om de naleving van de
agro-voedselketenwetgeving van de Unie te verifiëren.

(2)

Krachtens artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie gemachtigd om regels vast te stellen
voor de eenvormige toepassing van de passende frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële
controles van de in artikel 47, lid 1, onder a) en b), van die verordening bedoelde categorieën dieren en goederen.
Derhalve moet de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles worden vastgesteld op
basis van het risico dat elk dier of goed, of elke categorie dieren of goederen vormt voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn, of, wat genetisch gemodificeerde organismen betreft, ook voor het milieu.

(3)

Om ervoor te zorgen dat de krachtens deze verordening vereiste frequentie van materiële controles op uniforme
wijze wordt nageleefd, moet in deze verordening worden bepaald dat voor de selectie van zendingen voor materiële
controles gebruik moet worden gemaakt van het in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
informatiemanagementsysteem voor officiële controles (Imsoc).

(4)

De overeenkomstig deze verordening vastgestelde frequentie moet gelden voor de in artikel 47, lid 1, onder a) en b),
van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde dieren en goederen die bestemd zijn om in de handel te worden gebracht.
De frequentie van de aan de grenscontroleposten uitgevoerde materiële controles om na te gaan of Verordening (EU)
2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (2) is nageleefd, moet echter overeenkomstig artikel 45, lid 5, van
die verordening worden bepaald.

(5)

Bij Richtlijn 91/496/EEG van de Raad (3) zijn regels vastgesteld voor de organisatie van de veterinaire controles voor
dieren uit derde landen die de Unie worden binnengebracht. Artikel 4 van die richtlijn bepaalt dat voor elke partij
dieren een overeenstemmingscontrole en een fysieke controle moeten worden verricht.

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
(2) Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de
etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018,
blz. 1).
(3) Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles
voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/
EEG en 90/675/EEG (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56).
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(6)

Richtlijn 91/496/EEG wordt met ingang van 14 december 2019 ingetrokken bij Verordening (EU) 2017/625.
Rekening houdend met het risico dat bepaalde categorieën dieren voor de gezondheid van mensen of dieren en het
dierenwelzijn vormen, moet dezelfde frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles als die
welke in of overeenkomstig Richtlijn 91/496/EEG is vastgesteld, van toepassing blijven op dieren die uit derde
landen in de Unie worden binnengebracht.

(7)

Om de doeltreffendheid van de officiële controles te waarborgen, moeten de overeenstemmingscontroles en de
materiële controles zo worden uitgevoerd dat de voor de zending verantwoordelijke exploitant niet kan voorspellen
of een bepaalde zending aan een materiële controle zal worden onderworpen.

(8)

In artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie (4) zijn gedetailleerde regels vastgesteld
voor overeenstemmingscontroles van de in artikel 47, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
goederen afhankelijk van het feit of de zending al dan niet aan een materiële controle wordt onderworpen.

(9)

Bij de vaststelling van de basiscriteria aan de hand waarvan de basisfrequentie van overeenstemmingscontroles en
materiële controles van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten wordt bepaald, moet rekening worden gehouden met
informatie over de aan de categorieën dieren of goederen verbonden risico’s en de beschikbare wetenschappelijke
beoordelingen.

(10)

Op basis van de door de Commissie overeenkomstig artikel 125, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 verzamelde
informatie over het resultaat van de door deskundigen van de Commissie in derde landen uitgevoerde controles
overeenkomstig artikel 120, lid 1, van die verordening en de informatie die via het Imsoc is verzameld, moet de op
basis van de basiscriteria vastgestelde frequentie van de materiële controles kunnen worden gewijzigd.

(11)

Om de doeltreffendheid van de officiële controles te waarborgen, moet de overeenkomstig deze verordening
vastgestelde frequentie via het Imsoc beschikbaar worden gesteld.

(12)

Voor bepaalde derde landen waarmee de Unie veterinaire overeenkomsten inzake gelijkwaardigheid heeft gesloten, is
het passend de frequentie van de materiële controles van bepaalde producten te verlagen, met inachtneming van
onder meer het regionalisatiebeginsel bij uitbraak van een dierziekte en andere communautaire beginselen. Daarom
moet voor de toepassing van deze verordening de in die veterinaire overeenkomsten gespecificeerde frequentie van
de materiële controles worden toegepast.

(13)

Bij Beschikking 94/360/EG van de Commissie (5) is voor de materiële controles van bepaalde categorieën goederen
die aan veterinaire controles worden onderworpen een verlaagde frequentie vastgesteld. Aangezien bij deze
verordening bepalingen worden vastgesteld op de onder Beschikking 94/360/EG vallende gebieden, moet die
beschikking met ingang van de in deze verordening bepaalde datum worden ingetrokken.

(14)

Verordening (EU) 2017/625 is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Bijgevolg moeten de in deze
verordening vastgestelde voorschriften ook vanaf die datum van toepassing zijn.

(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
Onderwerp en toepassingsgebied
Bij deze verordening worden regels vastgesteld voor de eenvormige toepassing van de passende frequentie van de
overeenstemmingscontroles en de materiële controles van zendingen dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1,
onder a) en b), van Verordening (EU) 2017/625 die bestemd zijn om in de handel te worden gebracht.
(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de
werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële
controles van dieren en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten (zie bladzijde 128 van dit
Publicatieblad).
(5) Beschikking 94/360/EG van de Commissie van 20 mei 1994 betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van
partijen producten die uit derde landen worden ingevoerd ingevolge Richtlijn 90/675/EEG van de Raad (PB L 158 van 25.6.1994,
blz. 41).
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Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. “Frequentie”: het minimumpercentage van zendingen dieren en goederen als bedoeld in artikel 1, vastgesteld
overeenkomstig deze verordening, van het aantal zendingen dat tijdens een bepaalde periode aan de grenscontrolepost
aankomt, waarvoor de bevoegde autoriteiten overeenstemmingscontroles en materiële controles moeten uitvoeren;
2. “Imsoc”: het informatiemanagementsysteem voor officiële controles als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU)
2017/625.

Artikel 3
Selectie van zendingen voor materiële controles
1.

De bevoegde autoriteiten selecteren zendingen voor materiële controles overeenkomstig de volgende procedure:

a) een willekeurige selectie van een zending wordt automatisch door het Imsoc gegenereerd;
b) de bevoegde autoriteiten kunnen besluiten de zending overeenkomstig punt a) te selecteren of een andere zending
goederen van dezelfde categorie en oorsprong te selecteren.
2.
Voor elke overeenkomstig lid 1 van dit artikel voor materiële controles geselecteerde zending voeren de bevoegde
autoriteiten de in artikel 3, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 bedoelde overeenstemmingscontroles uit.

Artikel 4
Frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles
1.
De bevoegde autoriteiten voeren overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van dieren,
producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en
samengestelde producten uit volgens de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde frequentie.
2.
Voor de in bijlage II vermelde derde landen waarmee de Unie overeenkomsten inzake gelijkwaardigheid heeft
gesloten, worden materiële controles volgens de bij die overeenkomsten vastgestelde frequentie uitgevoerd.

Artikel 5
Vaststelling en wijziging van de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles die worden
uitgevoerd op dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten
1.
De in artikel 1 bedoelde basisfrequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles van zendingen
dieren en goederen is vastgesteld in bijlage I bij deze verordening, op basis van de in artikel 54, lid 3, eerste alinea, onder a),
v) en vi), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde wetenschappelijke evaluaties en informatie.
2.
De frequentie van de materiële controles van specifieke goederen uit een specifiek derde land kan worden verhoogd
wanneer ernstige tekortkomingen worden vastgesteld op basis van:
a) informatie die de Commissie overeenkomstig artikel 125, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 heeft verzameld, of
b) de uitkomst van controles die deskundigen van de Commissie overeenkomstig artikel 120, lid 1, van Verordening (EU)
2017/625 hebben uitgevoerd.
In dit geval wordt de overeenkomstig lid 1 vastgestelde frequentie verhoogd tot de eerstvolgende hogere basisfrequentie
zoals bepaald in bijlage I, of tot een frequentie van 50 % wanneer de op de specifieke categorie van goederen
toepasselijke frequentie 30 % bedraagt.
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3.
De frequentie van de materiële controles wordt verhoogd ten opzichte van de overeenkomstig lid 1 bepaalde
basisfrequentie tot de eerstvolgende hogere basisfrequentie zoals bepaald in bijlage I, of tot een frequentie van 50 %
wanneer de op de specifieke categorie van goederen toepasselijke frequentie 30 % bedraagt, indien uit gegevens en
informatie die via het Imsoc voor specifieke goederen uit een specifiek derde land zijn verzameld, blijkt dat voor die
categorie goederen in de laatste twaalf maanden het niveau van niet-naleving van de materiële controles het gemiddelde
niet-nalevingspercentage voor dezelfde categorie goederen uit alle derde landen met meer dan 30 % overschrijdt.
4.
Wanneer niet langer aan de in lid 2 of 3 vermelde criteria is voldaan, wordt de frequentie verlaagd tot de
desbetreffende in bijlage I vastgestelde basisfrequentie.
5.
De Commissie stelt de overeenkomstig dit artikel vastgestelde frequentie via het Imsoc beschikbaar aan de bevoegde
autoriteiten en de exploitanten.
Artikel 6
Intrekkingen
Beschikking 94/360/EG wordt ingetrokken met ingang van 14 december 2019.
Artikel 7
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 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 november 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I

Basiscriteria voor de vaststelling van de basisfrequentie van de overeenstemmingscontroles en de
materiële controles van de zendingen dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten,
dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten

Basiscriteria voor de vaststelling van de basisfrequentie van
overeenstemmingscontroles en materiële controles
Risicocategorie

Categorie dieren of goederen (*)

Basisfrequentie van toepassing op
overeenstemmingscontroles

materiële
controles

I

Dieren

100 %

100 %

II

— Gehakt vlees, separatorvlees en vleesbereidingen voor
menselijke consumptie (MC)
— Vlees van pluimvee voor MC
— Konijnenvlees, vlees van wild en vleesproducten daarvan voor
MC
— Eieren voor MC
— Eiproducten voor MC die op vries- of koeltemperatuur worden
bewaard
— Melk voor MC
— Zuivelproducten en producten op basis van colostrum voor
MC die op vries- of koeltemperatuur worden bewaard
— Visproducten afkomstig van aquacultuur en tweekleppige
weekdieren voor MC die zich niet bevinden in hermetisch
gesloten recipiënten waardoor de producten bij omgevings
temperaturen kunnen worden bewaard
— Dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor
vervoedering aan landbouwhuisdieren

100 %

30 %

III

— Ander vlees dan vlees van categorie II en vleesproducten op
basis van dergelijk vlees, voor MC
— Gesmolten dierlijke vetten en kanen voor MC
— Pluimveevleesproducten voor MC
— Eiproducten voor MC, andere dan die vermeld in categorie II
— Zuivelproducten en producten op basis van colostrum voor
MC, andere dan die vermeld in categorie II
— Visserijproducten, andere dan die vermeld in categorie II
— Honing en andere producten van de bĳenteelt voor MC
— Samengestelde producten
— Broedeieren
— Organische meststoffen en bodemverbeteraars die van dierlijke
bijproducten zijn afgeleid
— Kikkerbilletjes en slakken voor MC
— Insecten voor MC

100 %

15 %

IV

—
—
—
—

Gelatine en collageen voor MC
Darmen
Zaad en embryo’s
Dierlijke bijproducten en afgeleide producten, andere dan die
vermeld in categorie II en categorie III

100 %

5%

V

— Zeer verfijnde producten voor MC
— Hooi en stro
— Andere goederen dan die vermeld in categorie II, categorie III
en categorie IV

100 %

1%

(*) De frequentie van materiële controles van zendingen handelsmonsters moet in overeenstemming zijn met de beschrijving van de
categorieën goederen in deze bijlage.
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BIJLAGE II

Lijst van bepaalde derde landen als bedoeld in artikel 4, lid 2, en frequentie van materiële controles
1. Nieuw-Zeeland
Voor Nieuw-Zeeland gelden de frequenties zoals vastgesteld in de overeenkomst die is goedgekeurd bij Besluit 97/132/
EG van de Raad (1) in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen
de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke
producten.
2. Canada
Voor Canada gelden de frequenties zoals vastgesteld in bijlage VIII bij de overeenkomst die is goedgekeurd bij Besluit
1999/201/EG van de Raad (2).
3. Chili
Voor Chili gelden de frequenties zoals vastgesteld in de Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen van
toepassing op de handel in dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen, alsmede
dierenwelzijn in bijlage IV bij de Associatieovereenkomst die is goedgekeurd bij Besluit 2002/979/EG van de Raad (3).

(1) Besluit 97/132/EG van de Raad van 17 december 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap
en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten (PB L 57 van 26.2.1997,
blz. 4).
(2) Besluit 1999/201/EG van de Raad van 14 december 1998 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de regering van Canada inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid
bij de handel in levende dieren en dierlijke producten (PB L 71 van 18.3.1999, blz. 1).
(3) Besluit 2002/979/EG van de Raad van 18 november 2002 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van enkele
bepalingen van de Overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Chili, anderzijds (PB L 352 van 30.12.2002, blz. 1).
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2130 VAN DE COMMISSIE
van 25 november 2019
tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd
tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles van dieren
en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr.
1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en
de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en
(EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële
controles) (1), en met name artikel 52,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EU) 2017/625 zijn voorschriften vastgesteld die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten
naleven bij het uitvoeren officiële controles van dieren en goederen die de Unie binnenkomen, om de naleving van
de agro-voedselketenwetgeving van de Unie te verifiëren.

(2)

Op grond van Verordening (EU) 2017/625 worden zendingen van de in artikel 47, lid 1, bedoelde categorieën dieren
en goederen onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten voor officiële controles, tenzij zij op
grond van artikel 48 van die verordening van dergelijke controles zijn vrijgesteld. Die officiële controles moeten
documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles omvatten. Om eenvormige toepassing
van de artikelen 49, 50 en 51 van Verordening (EU) 2017/625 en een doelmatige uitvoering van de officiële
controles van de bovengenoemde categorieën dieren en goederen te waarborgen, moeten in deze verordening
gedetailleerde regels voor de uitvoering van documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële
controles aan grenscontroleposten worden vastgesteld.

(3)

De regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmings
controles en materiële controles aan de grenscontroleposten van aankomst of controlepunten moeten ook van toepassing
zijn op bepaalde categorieën levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong waarvoor een tijdelijke
uitbreiding van de controles, andere voorwaarden voor binnenkomst in de Unie en noodmaatregelen gelden uit hoofde
van de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde handelingen.

(4)

De werkzaamheden die vóór de datum van toepassing van deze verordening tijdens documentencontroles, overeenstem
mingscontroles en materiële controles werden uitgevoerd, zijn doeltreffend gebleken en waarborgen zeer kwalitatieve
controles. De regels in deze verordening moeten derhalve worden gebaseerd op dezelfde beginselen als die welke vereist
zijn voor de uitvoering van documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles als vastgesteld in
de Richtlijnen 91/496/EEG (2), 97/78/EG (3) en 2000/29/EG (4) van de Raad, Verordeningen (EG) nr. 136/2004 (5) en (EG)
nr. 282/2004 (6) van de Commissie en Beschikking 97/794/EG (7) van de Commissie.

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
(2) Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles
voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/
EEG en 90/675/EEG (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56).
(3) Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).
(4) Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PB L 169 van 10.7.2000,
blz. 1).
(5) Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in
de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (PB L 21 van 28.1.2004, blz. 11).
(6) Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte
en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 49 van
19.2.2004, blz. 11).
(7) Beschikking 97/794/EG van de Commissie van 12 november 1997 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 91/496/
EEG van de Raad met betrekking tot de veterinaire controles van uit derde landen in te voeren levende dieren (PB L 323 van
26.11.1997, blz. 31).
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(5)

Alle relevante documenten waarvan zendingen van de in artikel 47, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
categorieën dieren en goederen vergezeld moeten gaan, moeten worden gecontroleerd om te waarborgen dat zij op
het desbetreffende modeldocument zijn gebaseerd, dat aan de algemene certificeringsvoorschriften is voldaan en dat
zij de krachtens de wetgeving van de Unie of de toepasselijke nationale regels nodige garanties bieden.

(6)

In de wetgeving van de Unie is bepaald dat, wanneer zendingen van bepaalde in artikel 47, lid 1, van Verordening
(EU) 2017/625 bedoelde categorieën goederen de Unie binnenkomen, laboratoriumanalysen, -tests of -diagnosen
moeten worden uitgevoerd of dat het vervoermiddel moet worden verzegeld om een hoog niveau van consumenten
bescherming te waarborgen en eventuele risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten te voorkomen.
In dergelijke gevallen moeten de resultaten van de laboratoriumanalysen, -tests of -diagnosen of de zegelnummers
worden vermeld in het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB).

(7)

Om de traceerbaarheid van de dieren en goederen die de Unie binnenkomen, te kunnen waarborgen, moet het
origineel en, indien van toepassing, de kopie van de officiële certificaten of documenten gedurende een bepaalde
periode aan de grenscontrolepost van aankomst in de Unie worden bewaard.

(8)

Aangezien deze verordening bepalingen bevat op de domeinen waarop de Verordeningen (EG) nr. 136/2004 en (EG)
nr. 282/2004 en Beschikking 97/794/EG betrekking hebben, moeten deze handelingen met ingang van de datum
van toepassing van deze verordening worden ingetrokken.

(9)

Verordening (EU) 2017/625 is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Bijgevolg moeten de in deze
verordening vastgestelde regels ook vanaf die datum van toepassing zijn.

(10)

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
Onderwerp en toepassingsgebied

In deze verordening worden gedetailleerde regels vastgesteld voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens
en na de in de artikelen 49, 50 en 51 van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde documentencontroles, overeenstemmings
controles en materiële controles van zendingen van de in artikel 47, lid 1, van die verordening bedoelde categorieën dieren
en goederen.
Artikel 2
Gedetailleerde regels inzake de documentencontroles

1.
Voor elke zending van de in artikel 1 bedoelde dieren en goederen controleert de bevoegde autoriteit waarvoor de
dieren en goederen volgens de officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten die de zending
vergezellen, zullen worden gebruikt, alsook de bestemming van de zending zoals vermeld in deze certificaten, verklaringen
en documenten.
2.
De bevoegde autoriteit inspecteert alle in artikel 3, punt 41, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde officiële
certificaten, officiële verklaringen en andere documenten of de elektronische equivalenten daarvan die zijn geregistreerd in
het informatiemanagementsysteem voor officiële controles (Imsoc) zoals bedoeld in artikel 131 van die verordening of via
bestaande nationale systemen, om na te gaan of:
a) zij zijn afgegeven door de bevoegde autoriteit van het derde land, indien van toepassing;
b) zij voldoen aan de voorschriften van artikel 89, lid 1, en artikel 91, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 en aan de in
artikel 90 van die verordening bedoelde uitvoeringshandelingen;
c) zij overeenstemmen met het model dat is vastgesteld op grond van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625
bedoelde regels;
d) de informatie in de certificaten of documenten voldoet aan de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625
bedoelde regels.
3.
De bevoegde autoriteit controleert of de voor de zending verantwoordelijke exploitant het desbetreffende deel van het
gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB) volledig en correct heeft ingevuld zoals vereist in artikel
56, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 en dat de informatie in dat deel overeenstemt met de informatie in de officiële
certificaten, de officiële verklaringen en de andere documenten die de zending vergezellen.
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Artikel 3
Gedetailleerde regels inzake de overeenstemmingscontroles

1.
Tijdens de overeenstemmingscontroles van de in artikel 1 bedoelde zendingen dieren en goederen controleert de
bevoegde autoriteit of de volgende elementen overeenstemmen met de informatie in de officiële certificaten, de officiële
verklaringen en de andere documenten die de zendingen vergezellen:
a) het aantal dieren en de soort, het ras, het geslacht, de leeftijd en de categorie van de dieren, indien van toepassing,
b) de inhoud van de zendingen,
c) de hoeveelheid van de zendingen,
d) de passende stempels en identificatiemerken of -codes, indien van toepassing,
e) de identificatiegegevens van het gebruikte vervoermiddel, indien van toepassing,
f) de zegels op de containers of vervoermiddelen, indien van toepassing.
2.
In het geval van zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten mogen de overeenstemmingscontroles worden beperkt tot lid 1,
punten e) en f), indien:
a) de zendingen niet zijn geselecteerd voor materiële controles;
b) de zendingen zijn geladen in vervoerseenheden die gesloten en verzegeld zijn;
c) de zegels op de containers of vervoermiddelen intact zijn en er niet mee is geknoeid;
d) de zegels op de containers of vervoermiddelen werden aangebracht door of onder toezicht van de bevoegde autoriteit
die het officiële certificaat heeft afgegeven, en
e) de informatie op de zegels overeenstemt met de informatie die op grond van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU)
2017/625 bedoelde regels verplicht moet worden vermeld in het begeleidend officieel certificaat.
3.
In het geval van zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten wordt 1 % van de voorwerpen of verpakkingen in een zending, met
een minimum van twee en een maximum van tien voorwerpen of verpakkingen, voor overeenstemmingscontroles
geselecteerd. Indien de bevoegde autoriteit op basis van de geselecteerde voorwerpen of verpakkingen geen volledige
overeenstemmingscontrole kan uitvoeren, kan, met het oog op een meer uitgebreide controle, het aantal te controleren
voorwerpen of verpakkingen worden verhoogd en wordt eventueel het totale aantal voorwerpen of verpakkingen in de
betrokken zending gecontroleerd.
4.

Voor zendingen dieren worden de overeenstemmingscontroles op de volgende regels gebaseerd:

a) in het geval van dieren waarvoor op grond van de wetgeving van de Unie individuele overeenstemmingscontroles
moeten worden uitgevoerd, wordt een representatief monster samengesteld van ten minste 10 % van de dieren in de
zending, met een minimum van tien dieren. Wanneer de zending uit minder dan tien dieren bestaat, worden de
overeenstemmingscontroles op alle dieren in de zending uitgevoerd;
b) in het geval van dieren waarvoor op grond van de wetgeving van de Unie geen individuele overeenstemmingscontroles
moeten worden uitgevoerd, worden de merktekens van een representatief aantal verpakkingen of containers
gecontroleerd;
c) indien de in de punten a) en b) vastgestelde overeenstemmingscontroles geen bevredigende resultaten hebben
opgeleverd, wordt het aantal te controleren dieren verhoogd en wordt eventueel het totale aantal dieren in de
betrokken zending gecontroleerd.
5.
De zendingen worden geheel of gedeeltelijk van het vervoermiddel gelost wanneer er voor de overeenstemmings
controles volledige toegang tot de gehele zending nodig is.
Artikel 4
Gedetailleerde regels inzake de materiële controles

1.
Tijdens de materiële controles van de in artikel 1 bedoelde zendingen dieren en goederen controleert de bevoegde
autoriteit of de zendingen voldoen aan de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels die op de
betrokken dieren of goederen van toepassing zijn en aan de specifieke voorschriften die in de desbetreffende officiële
certificaten, officiële verklaringen en andere documenten zijn vastgesteld.
2.
De zendingen worden geheel of gedeeltelijk van het vervoermiddel gelost wanneer er voor de materiële controles
volledige toegang tot de gehele zending nodig is.
3.
De materiële controles van dieren worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van bijlage I bij deze
verordening.
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4.
De materiële controles van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten, en van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong
waarvoor een tijdelijke uitbreiding van de controles, andere voorwaarden voor binnenkomst in de Unie en
noodmaatregelen gelden uit hoofde van de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde
handelingen, worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van bijlage II bij deze verordening.
5.
De laboratoriumtests voor het opsporen van gevaren bij producten van dierlijke oorsprong, levende producten,
dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten worden uitgevoerd overeenkomstig
het in bijlage II, punt 5, bedoelde monitoringplan.
6.
De materiële controles van planten, plantaardige producten en ander materiaal als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder
c), van Verordening (EU) 2017/625 en, in voorkomend geval, waarvoor noodmaatregelen gelden uit hoofde van in de in
artikel 47, lid 1, onder e), van die verordening bedoelde handelingen, worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften
in bijlage III bij deze verordening.
7.
De volgende zendingen dieren mogen in de handel worden gebracht voordat de resultaten van de tijdens de materiële
controles uitgevoerde laboratoriumtests beschikbaar zijn:
a) zendingen hoefdieren die zijn bemonsterd volgens de in bijlage I, deel III, bedoelde bemonsteringsvoorschriften,
wanneer er van die hoefdieren geen onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid of de diergezondheid uitgaat, en
b) zendingen andere dieren zoals bedoeld in artikel 47, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625, wanneer er van die
dieren geen onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid of de diergezondheid uitgaat.
8.
Zendingen goederen die zijn getest overeenkomstig het in lid 5 bedoelde monitoringplan en waarvan geen
onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid of de diergezondheid uitgaat, mogen in de handel worden gebracht voordat
de resultaten van de laboratoriumtests beschikbaar zijn.
9.
Wanneer zendingen planten, plantaardige producten en andere materialen als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder c),
van Verordening (EU) 2017/625 tijdens materiële controles worden bemonsterd voor laboratoriumanalysen en geen
onmiddellijk gevaar voor de gezondheid van planten ervan uitgaat, mogen dergelijke zendingen in de handel worden
gebracht voordat de resultaten van de laboratoriumtests beschikbaar zijn.

Artikel 5
Na de documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles uit te voeren werkzaamheden

1.
De bevoegde autoriteit voert de volgende werkzaamheden uit nadat zij de in artikel 49, lid 1, van Verordening (EU)
2017/625 bedoelde controles heeft afgerond:
a) zij sluit de verpakkingen die zij voor de overeenstemmings- of materiële controles heeft geopend, en brengt een officieel
merkteken erop aan;
b) zij verzegelt het vervoermiddel in de door de wetgeving van de Unie voorgeschreven gevallen en vermeldt het
zegelnummer in het GGB.
2.
Zodra deze beschikbaar zijn, registreren de bevoegde autoriteiten alle resultaten in het GGB van de laboratorium
analysen, -tests of -diagnosen van zendingen die zijn getest en in de handel zijn gebracht voordat de resultaten van de
laboratoriumtests beschikbaar waren.
3.
De bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van aankomst in de Unie bewaart de in artikel 50, lid 1, van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde originele officiële certificaten of documenten, of de elektronische equivalenten,
daarvan gedurende ten minste drie jaar vanaf de datum waarop de zendingen tot de Unie werden toegelaten.
Het originele certificaat of de originele documenten van de in artikel 47, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625
bedoelde planten, plantaardige producten en ander materiaal mogen echter worden bewaard via elektronische opslag van
informatie, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit die informatie heeft gegenereerd op basis van het originele certificaat
of de originele documenten. In dergelijke gevallen wordt het originele certificaat of document door de bevoegde autoriteit
ongeldig gemaakt of vernietigd.
4.
Indien de bevoegde autoriteit op grond van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels geen
origineel certificaat of geen originele documenten moet ontvangen en bewaren, bewaart de bevoegde autoriteit van de
grenscontrolepost van aankomst in de Unie een kopie van het originele officiële certificaat of de originele documenten als
bedoeld in artikel 50, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625, op papier of in elektronische vorm gedurende ten minste drie
jaar vanaf de datum waarop de zendingen tot de Unie of voor verder vervoer werden toegelaten.
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Artikel 6
Intrekkingen

1.

Verordening (EG) nr. 282/2004 en Beschikking 97/794/EG worden ingetrokken met ingang van 14 december 2019.

2.

Verordening (EG) nr. 136/2004 wordt ingetrokken met ingang van 14 december 2019.

Artikel 9 van Verordening (EG) nr. 136/2004 blijft evenwel van toepassing tot en met 20 april 2021 wat betreft de lijst van
geautoriseerde landen die zijn opgenomen in bijlage V bij die verordening.
Artikel 7
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 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 november 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I

Gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens materiële
controles van de in artikel 4, lid 3, bedoelde dieren
I. Inspectie inzake de geschiktheid van de dieren om verder te worden vervoerd
1. Alle dieren worden door middel van visuele inspectie algemeen beoordeeld om na te gaan of zij geschikt zijn voor
verder vervoer; hierbij wordt rekening gehouden met de tijd die zij al onderweg zijn en de voorzieningen die al werden
getroffen voor het voederen, drenken en laten rusten van de dieren. Ook de nog resterende reistijd en de voorgestelde
voorzieningen voor het voederen, drenken en laten rusten van de dieren voor dat deel van de reis worden in acht
genomen.
2. Er wordt gecontroleerd of de voor het vervoer van de dieren gebruikte vervoermiddelen en het journaal in
overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad (1).
II. Klinisch onderzoek
1. Het klinisch onderzoek van de dieren bestaat uit een visueel onderzoek van alle dieren en omvat ten minste het
volgende:
a) een visueel onderzoek van de dieren, met inbegrip van een algemene beoordeling van de gezondheidsstatus van de
dieren, de mogelijkheid van de dieren om vrij te bewegen, de staat van de huid en de mucosae van de dieren en
eventuele tekenen van abnormale afscheiding;
b) controle van het ademhalingsstelsel en het spijsverteringsstelsel;
c) steekproefsgewijze controle van de lichaamstemperatuur wanneer anomalieën zijn vastgesteld als bedoeld in de
punten a) of b);
d) palpatie wanneer anomalieën zijn vastgesteld als bedoeld in de punten a), b) of c).
2. Bij zendingen fok- of gebruiksdieren wordt klinisch onderzoek verricht bij ten minste 10 % van de dieren met een
minimum van tien dieren, die zo zijn gekozen dat zij representatief zijn voor de gehele zending. Wanneer de zending
uit minder dan tien dieren bestaat, worden de controles op alle dieren in de zending uitgevoerd.
3. Bij zendingen slachtdieren wordt klinisch onderzoek verricht bij ten minste 5 % van de dieren met een minimum van
vijf dieren, die zo zijn gekozen dat zij representatief zijn voor de gehele zending. Wanneer de zending uit minder dan
vijf dieren bestaat, worden de controles op alle dieren in de zending uitgevoerd.
4. Wanneer bij de materiële controles van de overeenkomstig de punten 2 en 3 gecontroleerde dieren geen bevredigende
resultaten zijn verkregen, wordt het aantal gecontroleerde dieren verhoogd en wordt eventueel het totale aantal dieren
in de zending gecontroleerd.
5. De onderstaande dieren hoeven geen individueel klinisch onderzoek te ondergaan:
— pluimvee,
— vogels,
— aquacultuurdieren en alle levende vis,
— knaagdieren,
— haasachtigen,
— bijen en andere insecten,
— reptielen en amfibieën,
— andere ongewervelde dieren,
— bepaalde dierentuindieren en circusdieren, met inbegrip van hoefdieren, die als gevaarlijk worden beschouwd,
— pelsdieren.
(1) Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L
3 van 5.1.2005, blz. 1).
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6. Voor de in punt 5 bedoelde dieren omvat het klinisch onderzoek een observatie van de gezondheidstoestand en het
gedrag van de gehele groep of van een representatief aantal dieren. Wanneer uit het hierboven genoemd klinisch
onderzoek enige anomalie blijkt, wordt een grondiger klinisch onderzoek verricht, eventueel met inbegrip van
bemonstering.
7. In het geval van levende vis, schaal- en weekdieren en voor wetenschappelijke onderzoekscentra bestemde dieren met
een gecertificeerde specifieke gezondheidsstatus, die onder gecontroleerde omstandigheden in verzegelde containers
worden vervoerd, worden het klinisch onderzoek en de bemonstering alleen uitgevoerd wanneer wordt vermoed dat
er een specifiek risico bestaat in verband met de betrokken soort of de herkomst ervan of wanneer andere onregelma
tigheden zijn vastgesteld.
III. Bemonstering van hoefdieren
1. Er wordt nagegaan of zendingen van hoefdieren in overeenstemming zijn met de gezondheidsvoorschriften in de
begeleidende officiële certificaten of documenten, of de elektronische equivalenten daarvan, door middel van de
volgende bemonsteringsprocedure:
a) ten minste 3 % van de zendingen die maandelijks aan de grenscontrolepost aankomen, wordt serologisch
bemonsterd, met uitzondering van geregistreerde paarden als omschreven in artikel 2, onder c), van Uitvoeringsver
ordening (EU) 2018/659 van de Commissie (2), die vergezeld gaan van een individueel gezondheidscertificaat
waarin wordt verklaard dat aan de in die uitvoeringsverordening vastgestelde veterinairrechtelijke voorschriften is
voldaan. Ten minste 10 % van de dieren in elke partij wordt bemonsterd, met een minimum van vier dieren. Als de
bevoegde autoriteit redenen heeft om aan te nemen dat die bemonstering niet sluitend is, wordt dat percentage
verhoogd en wordt eventueel het totale aantal dieren in de betrokken zending gecontroleerd;
b) na een risicobeoordeling door de officiële dierenarts of wanneer de wetgeving van de Unie daarin voorziet, kunnen
de nodige monsters worden genomen van een willekeurig dier in een zending die voor de officiële controles wordt
aangeboden;
c) de laboratoriumtests die moeten worden uitgevoerd om na te gaan of aan de veterinairrechtelijke voorschriften is
voldaan en, in voorkomend geval, of er residuen en contaminanten aanwezig zijn, worden onverwijld verricht.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie van 12 april 2018 betreffende de voorschriften voor het binnenbrengen in
de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen (PB L 110 van 30.4.2018, blz. 1).

12.12.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 321/135

BIJLAGE II

Gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de materiële
controles van de in artikel 4, lid 4, bedoelde goederen
1.

De bevoegde autoriteit voert materiële controles uit om na te gaan of:
a) de vervoersomstandigheden van die aard waren dat de goederen in het licht van hun doel goed werden bewaard;
b) het bij wetgeving van de Unie voorgeschreven temperatuurbereik tijdens het vervoer werd gehandhaafd en dat er
geen gebreken of onderbrekingen in de koudeketen waren, door middel van een onderzoek van de gegevens over
het temperatuurbereik tijdens het vervoer;
c) het verpakkingsmateriaal nog intact is.

2.

De bevoegde autoriteit voert materiële controles uit om na te gaan of de etikettering van de uiterste consumptiedatum
in overeenstemming is met Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1).
De bevoegde autoriteit kan materiële controles uitvoeren om na te gaan of de etikettering voldoet aan de andere in
artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels.

3.

De bevoegde autoriteit gaat na of de goederen geschikt zijn om voor het beoogde doel te worden gebruikt en dat hun
eigenschappen tijdens het vervoer niet zijn veranderd, door middel van:
a) een organoleptisch onderzoek van de geur, de kleur, de consistentie of de smaak van de goederen, of
b) eenvoudige materiële of chemische tests door de goederen open te snijden, te ontdooien of te koken, of
c) laboratoriumtests.

4.

In het geval van zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide
producten, hooi en stro en samengestelde producten voert de bevoegde autoriteit de in punt 3 bedoelde
werkzaamheden als volgt uit:
a) vóór het uitvoeren van de in punt 3 bedoelde werkzaamheden wordt een selectie van voorwerpen of verpakkingen
gemaakt, of worden in het geval van bulkproducten monsters genomen;
b) de voor de in punt 3, onder a) en b), bedoelde onderzoeken gemaakte selectie van monsters omvat 1 % van de
voorwerpen of verpakkingen in een zending, met een minimum van twee en een maximum van tien voorwerpen
of verpakkingen. De bevoegde autoriteit kan, indien nodig, met het oog op meer uitgebreide controles het aantal
gecontroleerde voorwerpen of verpakkingen verhogen;
c) de in lid 3, onder b) en c), bedoelde tests worden uitgevoerd op een reeks monsters die zodanig is samengesteld dat
zij representatief is voor de gehele zending.

5.

Voor de toepassing van artikel 4, lid 5, stelt de bevoegde autoriteit een monitoringplan op om na te gaan of de in
artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels worden nageleefd, en met name om gevaren op te
sporen door aan te duiden welke goederen moeten worden onderzocht en welke tests moeten worden uitgevoerd, en
voert de bevoegde autoriteit overeenkomstig dat plan de in punt 3, onder c), bedoelde tests uit.
Dat monitoringplan is risicogebaseerd, waarbij rekening wordt gehouden met alle desbetreffende parameters, zoals de
aard van de goederen, het risico dat zij vormen, de frequentie van en het aantal binnenkomende zendingen en de
resultaten van eerdere monitoring.

(1) Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van
voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn
1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/
EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).
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In het geval van zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong waarvoor maatregelen gelden
uit hoofde van de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde handelingen, voert
de bevoegde autoriteit materiële controles uit in overeenstemming met de volgende regels:
a) de materiële controles omvatten laboratoriumtests overeenkomstig de in artikel 47, lid 1, onder d), e) en f), van
Verordening (EU) 2017/625 bedoelde handelingen;
b) de materiële controles worden zodanig uitgevoerd dat de exploitanten van levensmiddelen- en diervoederbedrijven
of hun vertegenwoordigers niet kunnen voorspellen of een bepaalde zending aan dergelijke controles zal worden
onderworpen;
c) de resultaten van de materiële controles zijn zo spoedig als technisch mogelijk is beschikbaar;
d) de geteste zendingen moeten in afwachting van de resultaten van de laboratoriumtests in officiële bewaring
worden genomen, tenzij de bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost overeenkomstig artikel 4 van
Gedelegeerde Verordening 2019/2124 van de Commissie (2) toelating geeft voor het verdere vervoer naar de
eindbestemming.

(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij
doorvoer, overlading en verder vervoer, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr.
119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening
(EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (zie bladzijde 73 van dit Publicatieblad).
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BIJLAGE III

Gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens materiële
controles van de in artikel 4, lid 6, bedoelde planten, plantaardige producten en ander materiaal
1.

De bevoegde autoriteit voert materiële controles uit op gehele zendingen en partijen daarvan of op representatieve
monsters. De homogene partijen in de zending worden vastgesteld op basis van de informatie die in het officiële
fytosanitaire certificaat is verstrekt en met inachtneming van de in punt 2 bedoelde gegevens.

2.

De homogeniteit van een partij in de zin van artikel 2, lid 7, van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees
Parlement en de Raad (1) wordt vastgesteld op basis van de volgende gegevens, die zijn opgenomen in het officiële
fytosanitaire certificaat:
— de oorsprong,
— de teler,
— de verpakkingsinrichting,
— de soort verpakking,
— het geslacht, de soort, het ras of de rijpheidsgraad,
— de exporteur,
— het productiegebied,
— de gereguleerde plaagorganismen en de kenmerken ervan,
— de behandeling op de plaats van oorsprong,
— het type verwerking.

3.

Voor de bemonstering van partijen in een zending wordt een geschikte afzonderlijke eenheid voor bemonstering
vastgesteld. In het geval van bepaalde planten of plantaardige producten is de vastgestelde eenheid voor:
— vruchten in botanische zin: 1 stuk,
— snijbloemen: 1 stengel,
— gebladerte, bladgroenten: 1 blad,
— knollen, bollen, wortelstokken: 1 knol, bol of wortelstok,
— planten, bestemd voor opplant: 1 plant,
— takken: 1 tak,
— hout en bast: te bepalen per geval; het kleinste stuk mag niet minder dan 1 kg wegen,
— zaaigoed: 1 zaadje.
Indien de eenheid niet kan worden vastgesteld vanwege de afmetingen, vorm of wijze van verpakking, wordt de
kleinste verpakkingseenheid genomen als eenheid voor bemonstering.

4.

De bemonstering in het kader van materiële controles die worden uitgevoerd door middel van visuele inspectie,
geschiedt volgens de volgende goederenspecifieke bemonsteringsschema’s die zijn opgenomen in de desbetreffende
tabel van de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 31 Methodologies for sampling of consignments
(ISPM31):
a) niet-slapende voor opplant bestemde bewortelde planten:
een bemonsteringsschema waarmee met een betrouwbaarheid van 95 % een aanwezigheid van besmette planten
van 1 % of meer kan worden aangetoond;
b) voor opplant bestemde slapende planten, met inbegrip van knollen, bollen en wortelstokken:
een bemonsteringsschema waarmee met een betrouwbaarheid van 95 % een aanwezigheid van besmette planten
van 2 % of meer kan worden aangetoond;

(1) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen
tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,
2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).
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c) zaden of plantaardige producten die voldoen aan de specifieke voorwaarden van de artikelen 3 en 4 van
Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie (2):
een bemonsteringsschema waarmee met een betrouwbaarheid van 80 % een aanwezigheid van besmette planten
van 5 % of meer kan worden aangetoond;
d) stekken zonder wortels, planten, plantaardige producten en andere materialen die niet onder a), b) en c) vallen:
een bemonsteringsschema waarmee met een betrouwbaarheid van 95 % een aanwezigheid van besmette planten
van 5 % of meer kan worden aangetoond;
e) partijen zaden en bladgroenten met ten hoogste 500 eenheden:
een hypergeometrisch bemonsteringsschema waarmee met een betrouwbaarheid van 95 % een aanwezigheid van
besmette planten van 10 % of meer kan worden aangetoond.
5.

Elke maatregel die naar aanleiding van een geval van niet-naleving wordt genomen, moet betrekking hebben op de
partij zoals die vóór de materiële controle werd vastgesteld.

6.

Op basis van een risicoanalyse wordt een minimumaantal monsters voor laboratoriumtests voor de opsporing van
latente infecties bij voor opplant bestemde planten genomen, en hierbij worden de volgende criteria in acht genomen:
a) de geschiedenis van het niveau van de door de lidstaten overeenkomstig artikel 11, eerste alinea, onder c), van
Verordening (EU) 2016/2031 onderschepte en gemelde EU-quarantaineorganismen, met inbegrip van prioritaire
plaagorganismen als omschreven in artikel 6, lid 1, van die verordening, van een derde land van oorsprong;
b) de aanwezigheid van een prioritair plaagorganisme in het derde land van oorsprong, overeenkomstig de
beschikbare wetenschappelijke informatie;
c) via het Imsoc beschikbare informatie.

(2) Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de
vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel
B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PB L 313 van 12.10.2004,
blz. 6).

12.12.2019

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 321/139

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2131 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 2019
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 tot instelling van een definitief
antidumpingrecht op tafel- en keukengerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China
naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond
van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende
maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (1) (“de basisverordening”), en met
name artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
1. PROCEDURE

1.1. Bestaande maatregelen
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 (2) (“de oorspronkelijke verordening”), zoals gewijzigd bij Uitvoerings
verordening (EU) 2017/1932 van de Commissie (3), heeft de Raad een definitief antidumpingrecht ingesteld op
keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China (“VRC”). De individuele
antidumpingrechten die van toepassing zijn, variëren van 13,1 % tot 23,4 %. Voor alle niet in de steekproef
opgenomen medewerkende producenten-exporteurs die zijn vermeld in een bijlage bij die verordening, is een recht
van 17,9 % vastgesteld en voor alle overige producenten-exporteurs het residueel recht van 36,1 %. Deze
maatregelen worden hierna “de oorspronkelijke maatregelen” genoemd; het onderzoek dat tot de bij de
oorspronkelijke verordening ingestelde maatregelen heeft geleid, wordt hierna “het oorspronkelijke onderzoek”
genoemd.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 803/2014 van de Commissie (4) is voor vier Chinese producenten-exporteurs het
recht van 17,9 % voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs vastgesteld, en zijn
zij toegevoegd aan de lijst van producenten-exporteurs uit de VRC in de bijlage bij de oorspronkelijke verordening.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2207 van de Commissie (5) is voor nog eens vier Chinese producentenexporteurs het recht van 17,9 % voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs
vastgesteld, en zijn ook zij toegevoegd aan de lijst van producenten-exporteurs uit de VRC in de bijlage bij de
oorspronkelijke verordening.

(4)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 (6) heeft de Commissie de oorspronkelijke maatregelen overeenkomstig
artikel 11, lid 2, van de basisverordening gehandhaafd. Deze maatregelen worden hierna “de geldende maatregelen”
genoemd; het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen wordt hierna “het laatste
onderzoek” genoemd.

(1) PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 van de Raad van 13 mei 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot
definitieve inning van het voorlopige recht op keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L
131 van 15.5.2013, blz. 1).
(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1932 van de Commissie van 23 oktober 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
412/2013 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op keukenen tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 273 van 24.10.2017, blz. 4).
(4) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 803/2014 van de Commissie van 24 juli 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
412/2013 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op keukenen tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 219 van 25.7.2014, blz. 33).
(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2207 van de Commissie van 29 november 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
412/2013 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op keukenen tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 314 van 30.11.2017, blz. 31).
(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 van de Commissie van 12 juli 2019 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op
tafel- en keukengerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband
met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 (PB L 189 van
15.7.2019, blz. 8).
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1.2. Ambtshalve inleiding
(5)

Begin 2019 heeft de Commissie de beschikbare informatie over de sinds de instelling van de oorspronkelijke
maatregelen bestaande verkoopkanalen en afzetmethoden van tafel- en keukengerei van keramiek onderzocht. De
vergelijking van de cijfers over de uitvoer in de jaren 2014 tot en met 2018 gaf een sterke stijging respectievelijk
daling van de uitvoer van bepaalde producenten-exporteurs te zien, wat een aanwijzing voor kanaliseringspraktijken
was. Bovendien overschreed de daadwerkelijke uitvoer van bepaalde producenten-exporteurs in sommige gevallen
de opgegeven productie. Tevens was er sprake van misbruik van ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-codes.

(6)

Uit deze aanwijzingen bleek dat bepaalde producenten-exporteurs waarvoor momenteel het residueel recht van 36,1
% geldt en producenten-exporteurs waarvoor een individueel recht geldt, hun keuken- en tafelgerei van keramiek
verkochten via andere producenten-exporteurs waarvoor een lager recht geldt.

(7)

De na de instelling van de oorspronkelijke maatregelen opgetreden verandering in de structuur van het
handelsverkeer wat betreft de uitvoer uit de VRC van keuken- en tafelgerei van keramiek waarvoor, afgezien van de
instelling van het recht, onvoldoende reden of economische rechtvaardiging bestond, lijkt het gevolg te zijn van de
bovengenoemde kanaliseringspraktijken. Voorts beschikte de Commissie over aanwijzingen dat de corrigerende
werking van de bestaande antidumpingmaatregelen ten aanzien van het betrokken product, gezien zowel de
hoeveelheden als de prijzen, werd ondermijnd. De invoer van het onderzochte product als gedefinieerd in
overweging 15 is voor bepaalde producenten-exporteurs in de periode 2014-2018 inderdaad aanzienlijk gestegen.
Bovendien overschreed de daadwerkelijke uitvoer van bepaalde producenten-exporteurs in sommige gevallen hun
opgegeven productie. Daarnaast was er voldoende bewijsmateriaal waaruit bleek dat de invoer van het onderzochte
product plaatsvond tegen lagere prijzen dan de geen schade veroorzakende prijs die was vastgesteld in het kader van
het onderzoek dat tot de bestaande maatregelen heeft geleid.

(8)

Tot slot beschikte de Commissie over voldoende bewijsmateriaal dat het onderzochte product met dumping werd
uitgevoerd vergeleken met de eerder vastgestelde normale waarde.

(9)

Derhalve heeft de Commissie, na de lidstaten te hebben geïnformeerd, vastgesteld dat er voldoende bewijsmateriaal
was om een onderzoek te openen op grond van artikel 13 van de basisverordening. Bijgevolg heeft de Commissie
Verordening (EU) 2019/464 (7) (de “openingsverordening”) vastgesteld, waarbij zij op eigen initiatief een onderzoek
is gestart naar de mogelijke ontwijking van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van keuken- en tafelgerei van
keramiek van oorsprong uit de VRC dat wordt ingevoerd onder de 50 aanvullende Taric-codes die zijn vermeld in
de bijlage bij de openingsverordening. Deze aanvullende Taric-codes zijn toegekend aan 50 producentenexporteurs, die ofwel groepen van ondernemingen ofwel individuele ondernemingen uit de VRC (“ondernemingen”)
zijn.

(10)

De Commissie heeft de douaneautoriteiten eveneens opgedragen de invoer van keuken- en tafelgerei van keramiek
onder de in de bijlage bij de openingsverordening vermelde 50 aanvullende Taric-codes te registreren.

1.3. Onderzoek
(11)

De Commissie heeft de autoriteiten van de VRC, de 50 producenten-exporteurs die zijn opgenomen in de bijlage bij
de openingsverordening en de bedrijfstak van de Unie van de opening van het onderzoek in kennis gesteld. Zij heeft
de 50 in deze bijlage opgenomen producenten-exporteurs ook een vragenlijst toegezonden, met daarin eveneens het
verzoek om informatie met betrekking tot eventuele, in de VRC gevestigde verbonden ondernemingen. De
belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en een hoorzitting aan
te vragen.

(12)

Op de bovenbedoelde 50 in de bijlage bij de openingsverordening opgenomen producenten-exporteurs waren de
volgende antidumpingrechten van toepassing:
— voor 48 van hen, die deel uitmaakten van de groep van niet in de steekproef opgenomen medewerkende
producenten-exporteurs, gold een recht van 17,9 %;
— voor de twee overige producenten-exporteurs gold een individueel recht van 22,9 % respectievelijk 23,4 %.

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/464 van de Commissie van 21 maart 2019 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke
ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2013 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van
keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot registratie van deze invoer (PB L 80 van
22.3.2019, blz. 18).
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1.4. Verslagperiode en onderzoektijdvak
(13)

Het onderzoektijdvak (“het OT”) liep van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. Voor het OT werden
gegevens verzameld om onder meer na te gaan of zich inderdaad een verandering in de structuur van het
handelsverkeer heeft voorgedaan en om de praktijken, processen of werkzaamheden erachter te onderzoeken. Voor
de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 (“de verslagperiode” of “de VP”) werden
gedetailleerdere gegevens verzameld om te onderzoeken of de corrigerende werking van de geldende maatregelen
mogelijk werd ondermijnd en of er sprake was van invoer met dumping.
2. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

2.1. Algemene overwegingen
(14)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de basisverordening heeft de Commissie onderzocht of er sprake was van een
verandering in de structuur van het handelsverkeer met betrekking tot individuele producenten-exporteurs in de
VRC, of deze verandering het gevolg was van praktijken, processen of werkzaamheden waarvoor, afgezien van de
instelling van het recht, onvoldoende reden of economische rechtvaardiging bestond, of uit bewijsmateriaal bleek
dat er sprake was van schade of dat de corrigerende werking van het recht, gezien de prijzen en/of de hoeveelheden
van het onderzochte product, werd ondermijnd, en of er bewijs was dat nog steeds invoer met dumping plaatsvindt.
2.2. Betrokken product en onderzocht product

(15)

Het betrokken product betreft keuken- en tafelgerei van keramiek, momenteel ingedeeld onder de GN-codes
ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 en ex 6912 00 29 (Taric-codes 6911 10 00 90,
6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 en 6912 00 29 10), van oorsprong uit de
Volksrepubliek China (“het betrokken product”).
De volgende producten blijven buiten beschouwing:
— keramische kruiden- of specerijmolens en hun keramische maalonderdelen,
— keramische koffiemolens,
— keramische messenslijpers,
— keramische slijpers,
— keramische keukeninstrumenten voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, en
— pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood.

(16)

Het onderzochte product is hetzelfde als “het betrokken product” dat in de vorige overweging is gedefinieerd; het is
momenteel ingedeeld onder dezelfde GN- en Taric-codes als het betrokken product en wordt ingevoerd onder de in
de bijlage bij de openingsverordening vermelde aanvullende Taric-codes (“het onderzochte product”).
2.3. Gedetailleerde bevindingen van het onderzoek met betrekking tot de 50 producenten-exporteurs
2.3.1. De 13 ondernemingen die de vragenlijst niet hebben beantwoord

(17)

13 van de 50 producenten-exporteurs hebben de vragenlijst niet beantwoord.

(18)

De Commissie heeft deze 13 producenten-exporteurs op grond van artikel 18, lid 1, van de basisverordening als
niet-medewerkende producenten-exporteurs aangemerkt en bijgevolg haar bevindingen ten aanzien van hen op de
beschikbare gegevens gebaseerd (zie de volgende overweging).

(19)

Alle 13 producenten-exporteurs, waarvoor een recht van 17,9 % gold, hadden in de periode 2014-2018 hun uitvoer
sterk opgevoerd of boven hun capaciteitsniveau uitgevoerd, zoals aangegeven in het kader van de steekproef tijdens
het laatste nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen. Aangezien een andere economische
rechtvaardiging dan het ontwijken van rechten ontbreekt, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat deze
producenten-exporteurs bij kanaliseringspraktijken betrokken zijn. Daarom is het passend de ondernemings
specifieke aanvullende Taric-codes van deze producenten-exporteurs in te trekken en hun het residueel recht van
36,1 % op te leggen.

(20)

Bovendien waren drie van de 13 producenten-exporteurs verbonden met drie andere producenten-exporteurs die op
grond van de aan hen toegekende individuele aanvullende Taric-code waren onderworpen aan het recht van 17,9 %
voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs.
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(21)

Om het risico van kanalisering via deze verbonden ondernemingen te voorkomen, heeft de Commissie derhalve
vóór de mededeling van feiten en overwegingen voorlopig geconcludeerd dat het passend was hun ondernemings
specifieke aanvullende Taric-code in te trekken. Het residueel recht van 36,1 % moet ook worden toegepast op de
drie verbonden producenten-exporteurs.

(22)

Na de mededeling van feiten en overwegingen heeft een van de drie ondernemingen zich gemeld en aangevoerd dat
zij niet verbonden was met een van de ondernemingen die de vragenlijst niet hebben beantwoord. Tijdens een
hoorzitting op 10 oktober 2019 en in een daaropvolgende brief van 21 oktober 2019 heeft zij toegelicht dat haar
antwoord in het kader van de steekproef van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de
maatregelen ten onrechte vermeldde dat beide ondernemingen met elkaar verbonden waren, hoewel zij in
werkelijkheid slechts zakenpartners waren. Op verzoek van de Commissie heeft de onderneming documenten over
haar ondernemingsstructuur en aandeelhouders verstrekt, waaruit bleek dat er inderdaad geen sprake was van
verbonden ondernemingen. Nu de ondernemingen niet met elkaar verbonden zijn en de betrokken onderneming
heeft aangetoond dat de toename van haar uitvoeractiviteit gelijke tred hield met de uitbreiding van haar productiecapaciteit in 2016, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat het niet nodig was om de ondernemingsspecifieke
aanvullende Taric-code van deze onderneming in te trekken.

(23)

Derhalve is zij na de mededeling van feiten en overwegingen tot de definitieve conclusie gekomen dat het residueel
recht van 36,1 % moet worden toegepast op:
— de 13 van de 50 producenten-exporteurs die de vragenlijst niet hebben beantwoord (zie overweging 19), en
— de twee producenten-exporteurs die verbonden waren met twee van deze 13 producenten-exporteurs en hun
eigen, ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code hadden.
2.3.2. De 18 producenten-exporteurs die zeer ontoereikende antwoorden op de vragenlijst hebben ingediend

(24)

Bij de analyse van de antwoorden op de vragenlijst van de 37 producenten-exporteurs die hebben geantwoord, heeft
de Commissie vastgesteld dat 18 van hen zeer ontoereikende antwoorden hebben ingediend (zie de volgende
overwegingen).

(25)

Een eerste producent-exporteur heeft alleen gedeeltelijke informatie verstrekt en heeft op 28 april 2019 verklaard de
productie van het betrokken product in augustus 2018 te hebben gestaakt. De Commissie heeft de onderneming op
3 juni 2019 laten weten dat uitsluitend producenten-exporteurs in aanmerking komen voor een individuele
aanvullende Taric-code. Derhalve was zij voornemens de aan deze onderneming toegekende aanvullende Taric-code
te schrappen en haar voortaan te behandelen als elke andere onderneming waarvoor de aanvullende Taric-code
“B999” geldt. De onderneming heeft geen nadere opmerkingen ingediend.

(26)

Een tweede producent-exporteur, die eveneens onderworpen was aan een antidumpingrecht van 17,9 %, heeft de
vragenlijst beantwoord via meerdere, in april en mei 2019 gemaakte opmerkingen. Blijkens dit antwoord had de
producent-exporteur slechts één verbonden onderneming. De Commissie heeft dat antwoord getoetst aan andere
algemeen toegankelijke informatiebronnen. Zij heeft vastgesteld dat deze groep nog andere verbonden
ondernemingen omvatte, waarvan de onderneming in haar antwoord op de vragenlijst geen gewag had gemaakt. De
producent-exporteur werd daarvan in kennis gesteld in een brief van 24 juni 2019 waarin werd verzocht om de
ontbrekende gegevens aan te leveren. Vervolgens heeft de producent-exporteur op 28 juni 2019 toegegeven dat hij
ook verbonden was met een andere onderneming. De groep van producenten-exporteurs heeft de gevraagde
antwoorden op de vragenlijst voor laatstbedoelde onderneming echter niet binnen de gestelde termijn verstrekt.
Daarom heeft de Commissie de producent-exporteur op 8 juli 2019 meegedeeld dat zij haar bevindingen op de
beschikbare gegevens zou baseren (8) en dat de onderneming het recht had om een hoorzitting met de raadadviseurauditeur in handelsprocedures aan te vragen. De producent-exporteur heeft geen nadere opmerkingen ingediend.

(27)

Een derde producent-exporteur heeft de Commissie op 5 juli 2019 meegedeeld dat hij haar brief waarin om de
ontbrekende gegevens werd verzocht, niet kon beantwoorden en dat hij zich terdege bewust was van de negatieve
gevolgen van het niet beantwoorden van deze brief. Daarom heeft de Commissie de producent-exporteur op
9 juli 2019 meegedeeld dat zij haar bevindingen op de beschikbare gegevens zou baseren (9) en dat de onderneming
het recht had om een hoorzitting met de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures aan te vragen. De producentexporteur heeft geen nadere opmerkingen ingediend.

(8) Deze producent-exporteur kon geen andere economische rechtvaardiging voor zijn uitvoer in 2018 aantonen dan het kanaliseren van
het door andere Chinese producenten-exporteurs vervaardigde betrokken product.
(9) De onderneming verstrekte de benodigde informatie over onder meer de financiële, de verkoop- en de productiegegevens in de
antwoorden op de vragenlijst niet binnen de voorgeschreven termijn. Bijgevolg kon deze producent-exporteur voor zijn uitvoer in
2018 geen andere economische rechtvaardiging aantonen dan kanalisering.
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De 15 overige producenten-exporteurs die zeer ontoereikende antwoorden hadden verstrekt, hebben in de periode
van 27 mei tot en met 18 juli 2019 elk een brief ontvangen waarin de Commissie de redenen uiteenzet waarom zij
voorlopig heeft geconcludeerd dat hun antwoorden zeer ontoereikend waren. De terugkerende problemen op grond
waarvan de Commissie tot de voorlopige beoordeling is gekomen dat deze 15 antwoorden zeer ontoereikend waren,
zijn onder meer:
— de gevraagde financiële informatie, zoals de jaarrekeningen, de algemene rekeningenstaten of een uitsplitsing van
de verkopen (hoeveelheden en waarden), wordt niet verstrekt;
— er wordt onvolledige, tegenstrijdige of slechts gedeeltelijke financiële informatie verstrekt wat het
productieproces, de productiehoeveelheid en/of de productiecapaciteit alsmede de aankoop van grondstoffen
betreft;
— specifieke vragen in de vragenlijst worden niet beantwoord;
— de opgevraagde officiële documenten, zoals de bedrijfsvergunning, het bewijs van registratie of de aangifte
vennootschapsbelasting, worden niet overgelegd;
— de groep verschaft, ondanks het specifieke verzoek daartoe in de vragenlijst, geen informatie over al haar
verbonden ondernemingen, en bijgevolg ontbreken dus voor deze verbonden ondernemingen de benodigde
antwoorden op de vragenlijst.

(29)

Elk van deze 15 producenten-exporteurs is er via dezelfde brief ook van in kennis gesteld dat:
— hij het recht had om binnen één week na de toezending van de brief nadere toelichtingen op de voorlopige
beoordeling van de Commissie te verstrekken, overeenkomstig artikel 18, lid 4, van de basisverordening;
— de Commissie voornemens was haar definitieve bevindingen op de beschikbare gegevens te baseren, zoals
vermeld in de overwegingen 21 tot en met 23 van de openingsverordening.

(30)

Vervolgens:
— hebben drie van deze 15 producenten-exporteurs de voorlopige beoordeling van de Commissie niet betwist;
— hebben zes van deze 15 producenten-exporteurs op de voorlopige beoordeling van de Commissie geantwoord.
Alle antwoorden waren onbevredigend, onjuist en/of misleidend;
— heeft één producent-exporteur toegegeven de productie na mei 2018 te hebben gestaakt en het betrokken
product te zijn gaan verhandelen.

(31)

Twee andere producenten-exporteurs (uit deze groep van 15) hebben vervolgens enkele aanvullende documenten
verstrekt, maar hun antwoorden konden nog steeds niet als helemaal volledig worden beschouwd. De Commissie
heeft evenwel besloten bij deze twee producenten-exporteurs een controle ter plaatse uit te voeren. Tijdens deze
controlebezoeken heeft de Commissie bij beide producenten-exporteurs problemen vastgesteld: één producentexporteur had geen informatie over verbonden ondernemingen verschaft, terwijl de andere producent-exporteur
onjuiste verklaringen over de verwerking van bepaalde soorten van het betrokken product had afgelegd. Daarom
heeft de Commissie beide producenten-exporteurs op 7 augustus 2019 meegedeeld dat zij zou vasthouden aan haar
voornemen om artikel 18 van de basisverordening toe te passen. Zij heeft erop gewezen dat de producentenexporteurs geen andere economische rechtvaardiging voor hun uitvoer in 2018 konden aantonen dan het
kanaliseren van de productie van andere Chinese producenten-exporteurs. In dezelfde brief heeft de Commissie
beide producenten-exporteurs ook meegedeeld dat zij uiterlijk tot en met 16 augustus 2019 een hoorzitting met de
raadadviseur-auditeur in handelsprocedures konden aanvragen. Beide ondernemingen hebben binnen de gestelde
termijn geen hoorzitting aangevraagd.

(32)

Op 1 augustus 2019 heeft een andere producent-exporteur aanvullende informatie verstrekt in reactie op de
voorlopige beoordeling van de Commissie dat zijn antwoord op de vragenlijst ontoereikend was. De Commissie
heeft deze aanvullende informatie geanalyseerd. Sommige problemen, zoals het verzuim om volledige informatie
over al zijn verbonden ondernemingen te verstrekken, bleven echter bestaan. Daarom heeft de Commissie de
producent-exporteur op 13 augustus 2019 meegedeeld dat zij zou vasthouden aan haar voornemen om artikel 18
van de basisverordening toe te passen. Zij heeft er in dit verband op gewezen dat de producent-exporteur geen
bewijsmateriaal had overgelegd met betrekking tot zijn uitvoer in 2018, die meer dan vier keer zo veel bedroeg als
de door hem tijdens dezelfde periode daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid. In dezelfde brief heeft de
Commissie de producent-exporteur ook meegedeeld dat hij uiterlijk tot en met 23 augustus 2019 een hoorzitting
met de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures kon aanvragen. De producent-exporteur heeft niet binnen de
gestelde termijn geantwoord.

(33)

Bij brieven van 18 mei en 26 juni 2019 heeft de Commissie een andere producent-exporteur laten weten dat zijn
antwoorden met betrekking tot de vereiste documenten ontoereikend waren en deze in kennis gesteld van haar
voornemen om artikel 18 van de basisverordening toe te passen. Op 2 juli 2019 heeft de producent-exporteur
verklaard alle vereiste informatie te hebben verstrekt en heeft hij opnieuw zijn jaarrekeningen voor de periode
2015-2018 overgelegd, maar de vragenlijst met betrekking tot zijn verbonden onderneming niet ingevuld. Op 12
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en 22 augustus 2019 heeft hij de kwestie voorgelegd aan de raadadviseur-auditeur. Bij brief van 27 augustus 2019
heeft de Commissie de producent-exporteur meegedeeld waarom zijn aanvullende informatie van 2 juli nog steeds
zeer onvolledig was, zodat zij vasthield aan haar voornemen om artikel 18 van de basisverordening toe te passen.
Zij heeft erop gewezen dat deze producent-exporteur geen andere economische rechtvaardiging voor zijn uitvoer in
2018 kon aantonen dan het kanaliseren van de productie van andere Chinese producenten-exporteurs. In dezelfde
brief heeft de Commissie de producent-exporteur geïnformeerd omtrent de mogelijkheid om uiterlijk tot en met 2
september 2019 een hoorzitting aan te vragen. De producent-exporteur heeft niet binnen de gestelde termijn
geantwoord. Op 10 september 2019 heeft hij de Commissie een e-mail gestuurd met een aanhangsel betreffende de
ontbinding van zijn verbonden onderneming. Bij brief van 13 september 2019 heeft de Commissie er nogmaals op
gewezen dat zij vasthield aan haar voornemen om artikel 18 van de basisverordening toe te passen, aangezien de
laatst verstrekte gegevens geen nieuwe informatie bevatten en het antwoord nog steeds zeer onvolledig was.
Bijgevolg heeft zij geconcludeerd dat deze producent-exporteur voor zijn uitvoer in 2018 geen andere economische
rechtvaardiging kon aantonen dan kanalisering.
(34)

Tot slot heeft één producent-exporteur een hoorzitting met de diensten van de Commissie aangevraagd; die
hoorzitting vond plaats op 18 juli 2019. Tijdens deze hoorzitting diende de producent-exporteur het antwoord van
zijn handelaar in Hongkong op de vragenlijst in en verstrekte hij aanvullende documenten en nadere toelichtingen.
Na de hoorzitting legde deze producent-exporteur op specifiek verzoek van de Commissie alle gevraagde
documenten over waaruit bleek dat hij niet bij kanaliseringspraktijken betrokken was door onder zijn eigen
aanvullende Taric-code het betrokken product van andere niet-verbonden producenten-exporteurs te verkopen.
Bijgevolg heeft de Commissie haar voornemen om ten aanzien van deze producent-exporteur artikel 18 van de
basisverordening toe te passen, laten varen.

(35)

Samenvattend zijn 17 van de 18 producenten-exporteurs naar behoren geïnformeerd over de gevolgen van het niet
of slechts gedeeltelijk verlenen van medewerking als bedoeld in de overwegingen 21 tot en met 23 van de
openingsverordening. Daarom heeft de Commissie haar bevindingen ten aanzien van deze 17 ondernemingen op
grond van artikel 18, lid 1, van de basisverordening op de beschikbare gegevens gebaseerd, onder meer op de
gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van de uitvoer naar de Unie (zie voor meer bijzonderheden
overweging 36) en op haar beoordeling van de mate waarin sprake was van ontoereikende antwoorden op de
vragenlijst.

(36)

Voor:
— 15 van deze 17 producenten-exporteurs gold een recht van 17,9 %, en zij hadden in de periode 2014-2018
ofwel hun uitvoer sterk opgevoerd ofwel boven hun capaciteitsniveau uitgevoerd;
— de twee overige producenten-exporteurs gold een individueel recht van 22,9 % respectievelijk 23,4 % (hoger dan
het recht van 17,9 % voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs), en zij
hadden in de periode 2014-2018 hun uitvoer verminderd.
Aangezien een andere economische rechtvaardiging dan het ontwijken van rechten ontbreekt, is de Commissie tot de
conclusie gekomen dat deze producenten-exporteurs bij kanaliseringspraktijken betrokken zijn.

(37)

Bijgevolg is het passend dat het residueel recht van 36,1 % wordt toegepast op deze 17 producenten-exporteurs
waarvoor oorspronkelijk een lager recht gold, zoals uiteengezet in overweging 12, en moeten hun ondernemings
specifieke aanvullende Taric-codes worden ingetrokken. Slechts één producent-exporteur bleek niet bij ontwijkings
praktijken betrokken te zijn, zoals uiteengezet in overweging 34, en hij moet daarom zijn individuele aanvullende
Taric-code en zijn recht van 17,9 % behouden.

(38)

Na de mededeling van feiten en overwegingen hebben drie van deze 17 ondernemingen opmerkingen ingediend, die
de Commissie om de in de overwegingen 39 tot en met 41 uiteengezette redenen niet heeft aanvaard.

(39)

Eén onderneming heeft aangevoerd de vragenlijst niet naar behoren te hebben ingevuld vanwege “onduidelijkheden
in de vragenlijst” en “te weinig inzicht in de werkzaamheden van de productieafdeling van de onderneming”. Zij
heeft daarom gevraagd de vragenlijst opnieuw te mogen beantwoorden. In dit verband moet worden opgemerkt dat
de onderneming ruimschoots gelegenheid heeft gehad zich tijdens het onderzoek te melden. Op 3 juni 2019 heeft de
Commissie haar meegedeeld voornemens te zijn om, gezien de ontoereikende antwoorden, de ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code in te trekken. Zij heeft de onderneming laten weten dat deze het recht had nadere
toelichtingen te verstrekken. Omdat zij geen antwoord heeft ontvangen, heeft zij de onderneming op 26 juni 2019
meegedeeld dat “uw onderneming de benodigde informatie over onder meer de financiële gegevens en de productiegegevens in de antwoorden op de vragenlijst niet binnen de voorgeschreven termijn heeft verstrekt”. Na de
mededeling van feiten en overwegingen had de onderneming nogmaals drie weken de tijd om de vereiste gegevens
en opmerkingen in te dienen. Er is binnen deze termijn geen aanvullende informatie ontvangen. Het is derhalve
passend de ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code in te trekken, zoals die onderneming reeds op 3 en
26 juni 2019 is meegedeeld.
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(40)

Na de mededeling van feiten en overwegingen heeft de tweede onderneming in een e-mail van 11 oktober 2019
gesteld volledige medewerking te hebben verleend, en zij heeft in dit verband verwezen naar haar eerdere
opmerkingen op 28 april en 6 juni 2019. In deze e-mail heeft zij ook bevestigd dat de onderneming conform haar
bedrijfsvergunning een handelsonderneming is en dat zij zich in geen geval aan kanaliseringspraktijken schuldig
heeft gemaakt. In dit verband moet worden opgemerkt dat uitsluitend producenten-exporteurs een ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code toegewezen kunnen krijgen. Aangezien de onderneming zelf heeft erkend een
handelaar te zijn, is het passend de ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code in te trekken, zoals die
onderneming reeds op 3 en 26 juni 2019 is meegedeeld.

(41)

Ten slotte heeft de derde onderneming aangevoerd dat zij volledig heeft meegewerkt en dat zij niet bij kanaliserings
praktijken betrokken is. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat de Commissie de onderneming reeds op 28
mei en 26 juni 2019 heeft geïnformeerd omtrent haar ontoereikende antwoorden op de vragenlijst. Bovendien heeft
de Commissie de onderneming op 27 augustus 2019 opnieuw laten weten dat veel andere kwesties zoals vermeld in
de eerste brief van 28 mei, onbeantwoord zijn gebleven. Na het verstrijken van de laatste uiterste termijn heeft de
Commissie de onderneming op 13 september 2019 meegedeeld dat zij de gevraagde documenten niet had
verstrekt. Bijgevolg heeft de onderneming het bestaan van een andere economische rechtvaardiging voor haar
toegenomen uitvoer naar de Unie in 2018 dan het kanaliseren van de productie van andere Chinese producenten
van tafelgerei, onvoldoende aangetoond. Het is derhalve passend de ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code
in te trekken, zoals die onderneming reeds op 28 mei, 26 juni en 13 augustus 2019 is meegedeeld.

(42)

Daarnaast heeft de Commissie vóór de mededeling van feiten en overwegingen opgemerkt dat drie van de 17
producenten-exporteurs verbonden waren met vier andere ondernemingen die elk hun eigen individuele
aanvullende Taric-code hadden en waarvoor dus het recht van 17,9 % voor niet in de steekproef opgenomen
medewerkende producenten-exporteurs gold.

(43)

Om het risico van kanalisering via deze verbonden ondernemingen te voorkomen, heeft de Commissie derhalve in
dat stadium geconcludeerd dat het passend was hun ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code in te trekken.
Het residueel recht van 36,1 % moet ook worden toegepast op de vier verbonden ondernemingen waarvoor
oorspronkelijk het lagere recht van 17,9 % voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende producentenexporteurs gold.

(44)

Na de mededeling van feiten en overwegingen hebben alle vier verbonden ondernemingen opmerkingen ingediend
over de voorlopige beoordeling van de Commissie dat zij verbonden waren met ondernemingen die zeer
ontoereikende antwoorden op de vragenlijst hebben ingediend (zie de overwegingen 45 en 46).

(45)

Drie van deze vier ondernemingen hebben bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat zij niet verbonden waren met
de ondernemingen die zeer ontoereikende antwoorden hebben ingediend. De Commissie heeft de documenten
geanalyseerd en geconcludeerd dat de drie ondernemingen inderdaad niet verbonden zijn met deze ondernemingen
die ontoereikende antwoorden hebben ingediend. Het is derhalve passend de ondernemingsspecifieke aanvullende
Taric-code van deze drie ondernemingen niet in te trekken.

(46)

Ook de vierde onderneming (onderneming A) heeft zich gemeld. Tijdens een hoorzitting op 10 oktober 2019 en in
een daaropvolgende brief van 18 oktober 2019 heeft zij aangevoerd dat de intrekking van haar ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code juridisch gegrond noch feitelijk gerechtvaardigd is. Zij heeft eveneens gesteld dat
er geen gevaar voor onderlinge kanaliseringspraktijken tussen haar en de met haar verbonden ondernemingen
(onder meer de ondernemingen B en C (10)) is. Voorts heeft zij geïnformeerd naar aanvullende garanties en
toezeggingen die het de Commissie mogelijk zouden maken toezicht te houden op het tafelgerei van keramiek dat
door de onderneming wordt geproduceerd en dat onder haar ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code wordt
ingevoerd.

(47)

De Commissie heeft dit argument afgewezen. Volgens de definitie van verbonden ondernemingen in artikel 127 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (11) is de vierde onderneming (onderneming A)
verbonden met de onderneming die zeer ontoereikende antwoorden op de vragenlijst heeft ingediend
(onderneming B). Ten tijde van de opening van het onderzoek bestond er een sterke financiële band, en toen korte
tijd later de deelneming werd afgestoten werd de relatie voortgezet op grond van familiebanden. Bovendien schreef
onderneming A in haar brief van 18 oktober 2019 dat “er nog steeds sprake is van een familieband (d.w.z.
echtgenoot en echtgenote)” tussen een van de huidige aandeelhouders van die onderneming en een van de huidige
aandeelhouders van de andere ondernemingen, waarmee wordt bevestigd dat deze ondernemingen met elkaar
verbonden zijn. Hieruit volgt dat het verzuim van onderneming B om in een antwoord op de vragenlijst alle
verbonden ondernemingen te vermelden, ook aan onderneming A kan worden toegerekend. Samen hebben beide
ondernemingen de gelegenheid voorbij laten gaan om aan de Commissie relevante feiten te bezorgen, ondanks de

(10) Er moet worden opgemerkt dat de brief van onderneming A van 18 oktober 2019 hoofdzakelijk betrekking heeft op haar banden met
onderneming B en in mindere mate op haar banden met onderneming C.
(11) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor
enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek
van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).
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brief met het verzoek daartoe die de Commissie op 28 mei 2019 aan onderneming B heeft gericht. Voorts wijst het
eerdere gedrag van onderneming A erop dat het gevaar voor kanaliseringspraktijken tussen de verbonden
ondernemingen onderling groot is. Die onderneming verhoogde haar uitvoer van 1 657 ton in 2014 tot 3 929 ton
in 2018, zonder dat daarvoor een economische rechtvaardiging bestond. Tot slot heeft de Commissie opgemerkt
dat de mogelijkheid om een verbintenis aan te bieden als bedoeld in artikel 8 van de basisverordening niet bestaat
voor antiontwijkingszaken overeenkomstig artikel 13 van de basisverordening. Het is dan ook passend de
ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code van onderneming A in te trekken.
(48)

Bovendien heeft na de mededeling van feiten en overwegingen één (onderneming C) van de twee ondernemingen
(ondernemingen B en C) die zeer ontoereikende antwoorden hadden ingediend en die verbonden waren met de in
overweging 46 bedoelde vierde onderneming (A), zich ook gemeld. Zij heeft de Commissie verzocht haar
voornemen om artikel 18 van de basisverordening toe te passen, te heroverwegen. Zij heeft in dit verband
aangevoerd dat de voornaamste rechtsgrondslag voor de Commissie om artikel 18 van de basisverordening toe te
passen, was dat zij een andere verbonden onderneming had opgespoord. Bovendien was er volgens haar slechts
sprake van een zijdelings verband tussen beide ondernemingen.

(49)

Om de in overweging 47 genoemde redenen heeft onderneming C ook de gelegenheid voorbij laten gaan om aan de
Commissie relevante feiten te bezorgen, ondanks de brief met het verzoek daartoe die de Commissie op 28 mei
2019 aan de onderneming heeft gericht. Bovendien is het onjuist om in het kader van artikel 18 van de
basisverordening te stellen dat de specifieke mededeling van feiten en overwegingen van 27 september 2019
hoofdzakelijk betrekking had op de banden tussen de ondernemingen A en C. In de mededeling wordt met name
opgemerkt dat de voornaamste redenen voor de toepassing van artikel 18 van de basisverordening zijn vermeld in
de aan de onderneming gerichte brieven van 28 mei 2019 en 11 juni 2019, waarin is gewezen op het ontbreken
van ieder bewijs van niet-ontwijking.

(50)

Om het risico van kanalisering via verbonden ondernemingen te voorkomen, is de Commissie derhalve na de
mededeling van feiten en overwegingen tot de definitieve conclusie gekomen dat het passend is ook de
ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-code van de in overweging 46 genoemde onderneming in te trekken.
Het residueel recht van 36,1 % moet ook worden toegepast op de resterende verbonden onderneming waarvoor
oorspronkelijk het lagere recht van 17,9 % voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende producentenexporteurs gold.
2.3.3. De 19 producenten-exporteurs die de vragenlijst volledig hebben ingevuld

(51)

De overige 19 producenten-exporteurs hebben de vragenlijst volledig ingevuld, en vervolgens zijn in de periode juliseptember 2019 bij hen controlebezoeken uitgevoerd.

(52)

17 van deze 19 producenten-exporteurs bleken niet bij ontwijkingspraktijken betrokken te zijn. Veel van deze
ondernemingen werden opgericht alvorens de maatregelen ten aanzien van de VRC zijn ingesteld. De antwoorden
op de vragenlijst en de ter plaatse verrichte controles betreffende onder meer de productie- en capaciteitsgegevens,
de productiefaciliteiten, de productiekosten, de aankoop van grondstoffen, de halfafgewerkte en afgewerkte
producten alsmede de uitvoer naar de Unie hebben bevestigd dat alle 17 producenten-exporteurs uitsluitend door
hen vervaardigde producten uitvoerden.

(53)

Wat de twee overige producenten-exporteurs betreft, heeft de Commissie niet vastgesteld dat zij bij ontwijkings
praktijken betrokken waren, maar heeft zij de volgende problemen in kaart gebracht (zie de overwegingen 54 en 55).

(54)

De eerste groep bestond volgens Commissie uit één handelsonderneming, die de moedermaatschappij is, en twee
producenten-exporteurs, die alle drie in dezelfde bedrijfslocatie in de VRC zijn gevestigd. Zij merkte ook op dat de
individuele aanvullende Taric-code (met een recht van 17,9 %) uitsluitend aan de moedermaatschappij was
toegekend. Aangezien aanvullende Taric-codes aan producenten-exporteurs moeten worden toegekend, is het
passend dat de Commissie de aanvullende Taric-code van de moedermaatschappij aan de twee producentenexporteurs van de groep overdraagt overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 9, lid 5, van de basisverordening.

(55)

Bij de tweede groep, waarvan ook een andere verbonden onderneming met een eigen individuele aanvullende Tariccode (met een recht van 17,9 %) deel uitmaakte, heeft de Commissie tijdens haar controlebezoek in de opslagplaats
systematisch onjuiste oorsprongsvermeldingen vastgesteld. Werknemers verpakten het betrokken product in
binnen- en buitendozen waarop misleidende informatie over het land van oorsprong en de producent was gedrukt.
Het daarop vermelde land van oorsprong was Singapore en de daarop vermelde producent een in dat land
gevestigde onderneming. De bestelling was afkomstig van een in Hongkong gevestigde handelaar. De zending zelf
was bestemd voor een derde land buiten de EU, waar ook antidumpingmaatregelen van toepassing zijn bij de invoer
van tafelgerei van oorsprong uit de VRC. De Commissie heeft ter plaatse bij de ondernemingen alle bewijsstukken
met betrekking tot een aantal geselecteerde uitvoertransacties naar de Unie onderzocht en daarnaast de gegevens
over de uitvoer uit Singapore naar de Unie geanalyseerd. Zij kon dergelijk illegaal gedrag niet vaststellen wat de voor
de EU bestemde uitvoer betreft. Nu er geen bewijs van fraude met betrekking tot de EU-markt is aangetroffen, is de
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Commissie derhalve tot de conclusie gekomen dat voor de door beide producenten-exporteurs vervaardigde en voor
de EU bestemde producten de oorsprong uit de VRC correct is aangegeven, zodat er geen sprake was van ontwijking
van de geldende antidumpingrechten van de EU.
(56)

Bijgevolg is het passend dat 18 van de 19 producenten-exporteurs die de vragenlijst volledig hebben ingevuld en
waar controlebezoeken hebben plaatsgevonden, hun recht van 17,9 % behouden. Bovendien is het passend dat de
Commissie, zoals uiteengezet in overweging 54, voor een van deze 19 producenten-exporteurs de aanvullende
Taric-code van de moedermaatschappij aan de twee producenten-exporteurs van de groep overdraagt
overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 9, lid 5, van de basisverordening.
2.4. Verandering in de structuur van het handelsverkeer
2.4.1. Mate van medewerking en vaststelling van het handelsvolume in de VRC

(57)

In het recente nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen heeft de Commissie de
ontwikkeling van het volume van de invoer uit de VRC in de Unie geanalyseerd aan de hand van gegevens van
Eurostat, die voor het gehele land geldende cijfers bevatten. In het kader van het onderhavige onderzoek naar
ontwijking was het nodig om ondernemingsspecifieke gegevens te beoordelen. Dergelijke gegevens zijn beschikbaar
in de databank die is opgezet overeenkomstig artikel 14, lid 6, van de basisverordening. Deze databank wordt gevoed
met de data die de lidstaten maandelijks aan de Commissie rapporteren over de invoer onder elke aanvullende Tariccode van producten die voorwerp van onderzoek zijn, alsmede met informatie over de vastgestelde maatregelen,
waaronder die tot registratie. De Commissie heeft zich daarom op de gegevens van de databank overeenkomstig
artikel 14, lid 6, gebaseerd om veranderingen in de structuur van het handelsverkeer op te sporen; daartoe heeft zij
ten behoeve van dit onderzoek een vergelijking gemaakt tussen producenten-exporteurs waarvoor hogere rechten
en die waarvoor lagere rechten gelden.

(58)

Blijkens de databank overeenkomstig artikel 14, lid 6, waren de bij dit onderzoek betrokken producenten-exporteurs
goed voor 26 % van de totale uitvoer van het onderzochte product uit de VRC naar de Unie in de VP. Voor 48 van
hen was het recht van 17,9 % voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs
vastgesteld.

(59)

Zoals vermeld in overweging 51, hebben slechts 19 producenten-exporteurs medewerking verleend door de
vragenlijst volledig in te vullen. Bovendien behield, zoals vermeld in overweging 34, nog een andere producentexporteur, die aanvankelijk zeer ontoereikende antwoorden op de vragenlijst had ingediend, uiteindelijk zijn
individuele recht van 17,9 %. Deze 20 producenten-exporteurs, waarvoor het recht van 17,9 % voor niet in de
steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs gold, waren goed voor 10 % van de totale invoer uit
de VRC tijdens de VP.
2.4.2. Verandering in de structuur van het handelsverkeer in de VRC

(60)

Tabel 1 toont de totale hoeveelheden van het betrokken product die van 1 januari 2015 tot het einde van de
verslagperiode uit de VRC in de Unie zijn ingevoerd.
Tabel 1
Totale omvang van de invoer uit de VRC (in ton) in de Unie

Ingevoerde hoeveelhe
den
Index

2015

2016

2017

2018

348 003

376 286

403 071

383 460

100

108

116

111

Bron: invoerstatistieken van de Unie op basis van de databank overeenkomstig artikel 14, lid 6.

(61)

De totale invoer uit de VRC nam op geaggregeerde basis met 11 % toe in het OT en steeg van 348 003 ton in 2015
tot 383 460 ton in de VP.
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(62)

Zoals vermeld in de punten 2.3.1 en 2.3.2, heeft de Commissie vastgesteld dat de producenten-exporteurs in de
periode 2014-2018 ofwel hun uitvoer sterk hadden opgevoerd ofwel boven hun capaciteitsniveau hadden
uitgevoerd, zoals aangegeven in het kader van de steekproef tijdens het laatste nieuwe onderzoek in verband met
het vervallen van de maatregelen. Aangezien een andere economische rechtvaardiging dan het ontwijken van
rechten ontbreekt, heeft de Commissie haar bevindingen ten aanzien van deze 30 producenten-exporteurs
overeenkomstig artikel 18, lid 1, van de basisverordening gebaseerd op de beschikbare gegevens, onder meer op
gegevens over de ontwikkeling van hun uitvoer naar de Unie en de mate waarin sprake was van ontoereikende
antwoorden op de vragenlijst, en heeft zij geconcludeerd dat alle producenten-exporteurs bij ontwijkingspraktijken
betrokken zijn. Deze 30 producenten-exporteurs waren in de VP goed voor 16 % van de totale invoer uit de VRC.

(63)

De verkoop van de 30 bij ontwijkingspraktijken betrokken producenten-exporteurs op de markt van de Unie is
toegenomen van 52 497 ton in 2015 tot 63 227 ton in 2018. Deze verhoging met meer dan 20 % staat in schril
contrast met de stijging van de totale invoer uit de VRC in de Unie met ongeveer 11 %, zoals die blijkt uit de tabel in
overweging 60 van deze verordening.

(64)

Bij differentiatie tussen deze 30 producenten-exporteurs op basis van het voor hen toepasselijke recht is bovendien
de volgende verandering in de structuur van het handelsverkeer in de periode 2015-2018 gebleken:
— de verkoop van de 28 producenten-exporteurs waarvoor het recht voor niet in de steekproef opgenomen
medewerkende producenten-exporteurs geldt (17,9 %) en die bij ontwijkingspraktijken betrokken zijn, op de
markt van de Unie is in totaliteit met ongeveer 12 600 ton gestegen (ofwel een gemiddelde stijging van de
verkoop op de markt van de Unie per producent-exporteur met 450 ton), terwijl de verkoop van de overige
producenten-exporteurs waarvoor het recht voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende
producenten-exporteurs geldt (ongeveer 370 producenten-exporteurs in totaal) (12) op de markt van de Unie
tijdens dezelfde periode slechts met ongeveer 20 000 ton is gestegen (ofwel een gemiddelde stijging van de
verkoop op de markt van de Unie per producent-exporteur met 54 ton);
— de verkoop van de twee producenten-exporteurs waarvoor een individueel recht voor medewerkende
producenten-exporteurs van 22,9 % respectievelijk 23,4 % geldt (hoger dan het recht van 17,9 % voor niet in de
steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs), op de markt van de Unie is met ongeveer 1 900
ton gedaald, terwijl de verkoop van de andere drie producenten-exporteurs waarvoor een individueel recht geldt
(en waarop dit onderzoek geen betrekking heeft) met 1 450 ton is gestegen. Voor laatstgenoemde producentenexporteurs was in het kader van het oorspronkelijke onderzoek een — relatief gezien lager — individueel recht
van respectievelijk 13,1 %, 17,6 % en 18,3 % vastgesteld.

(65)

Deze veranderingen in de handelsstromen naar de Unie vormen een verandering in de structuur van het
handelsverkeer tussen individuele producenten-exporteurs in een land waarop maatregelen van toepassing zijn en
de Unie als gevolg van praktijken, processen of werkzaamheden waarvoor het onderzoek geen andere reden of
economische rechtvaardiging aan het licht heeft gebracht dan het ontwijken van het geldende residueel recht of het
geldende hogere recht dat van toepassing is op tafel- en keukengerei van oorsprong uit de VRC.
2.4.3. Aard van de ontwijkingspraktijken in de VRC

(66)

Artikel 13, lid 1, van de basisverordening bepaalt dat de verandering in de structuur van het handelsverkeer het
gevolg moet zijn van praktijken, processen of werkzaamheden waarvoor, afgezien van de instelling van het recht,
onvoldoende reden of economische rechtvaardiging bestaat. De praktijken, processen of werkzaamheden omvatten
onder andere het reorganiseren door exporteurs of producenten van hun verkoopkanalen en afzetmethoden in het
land waarop maatregelen van toepassing zijn, zodat zij hun producten naar de Unie kunnen uitvoeren via
producenten waarvoor een individueel recht geldt dat lager is dan het op de producten van de producenten
toepasselijke recht.

(67)

Zoals vermeld in de punten 2.3.1 en 2.3.2, heeft de Commissie geconcludeerd dat 30 van de 50 producentenexporteurs bij kanaliseringspraktijken betrokken zijn. Blijkens de databank overeenkomstig artikel 14, lid 6, waren
deze 30 producenten-exporteurs goed voor 16 % van de totale invoer in de Unie tijdens de verslagperiode.

(68)

De Commissie heeft in 2018 van de Sloveense douaneautoriteiten eveneens bewijsmateriaal ontvangen waaruit blijkt
dat het betrokken product naar de Unie werd uitgevoerd door een andere producent-exporteur (waarvoor een lager
recht gold) dan de producent-exporteur die het product daadwerkelijk heeft vervaardigd (waarvoor een hoger recht
gold). Bovendien heeft de Commissie tijdens haar analyse in het kader van een nieuw onderzoek ten behoeve van
een nieuwe exporteur ook bewijs verzameld van een vergelijkbare kanaliseringspraktijk waarbij het betrokken
product op basis van de etikettering van de verpakking naar de Unie werd uitgevoerd door een andere producentexporteur (waarvoor een lager recht gold) dan de producent-exporteur die het product daadwerkelijk heeft
vervaardigd (waarvoor een hoger recht gold). Dit bevestigt de bevindingen van het onderzoek.

(12) Zoals vermeld in voetnoot 4, geldt voor meer dan 400 producenten-exporteurs het recht van 17,9 % voor niet in de steekproef
opgenomen medewerkende producenten-exporteurs.
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In het licht van de bovenstaande overwegingen heeft de Commissie vastgesteld dat met betrekking tot het
onderzochte product op grote schaal kanaliseringspraktijken plaatsvonden.
2.5. Onvoldoende reden of economische rechtvaardiging anders dan de instelling van het
antidumpingrecht

(70)

Het onderzoek heeft geen andere reden of economische rechtvaardiging voor de kanaliseringspraktijken aan het licht
gebracht dan het ontwijken van het geldende residueel recht of het geldende hogere recht dat van toepassing is op
tafel- en keukengerei van oorsprong uit de VRC.
2.6. Bewijs van dumping

(71)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de basisverordening heeft de Commissie onderzocht of er bewijs was van
dumping ten aanzien van de voor het soortgelijke product eerder vastgestelde normale waarde.

(72)

Zowel in het kader van de oorspronkelijke verordening als in het kader van het laatste, meest recente nieuwe
onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen werd dumping vastgesteld. De Commissie heeft
besloten om zich voor de vaststelling van de normale waarde te baseren op de gegevens uit het recentere nieuwe
onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen.

(73)

Overeenkomstig artikel 2, leden 11 en 12, van de basisverordening werd de gemiddelde normale waarde die was
vastgesteld in de verordening betreffende het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen
(“de NOVM-verordening”), vergeleken met de gewogen gemiddelde uitvoerprijzen tijdens de VP van de 30
producenten die de maatregelen bleken te ontwijken, zoals gerapporteerd door de databank overeenkomstig artikel
14, lid 6.

(74)

Aangezien deze uitvoerprijzen onder de normale waarde lagen, werd het bestaan van dumping bevestigd.
2.7. Ondermijning van de corrigerende werking van het antidumpingrecht

(75)

Ten slotte heeft de Commissie overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de basisverordening onderzocht of de producten
die werden ingevoerd van de 30 producenten-exporteurs die bij ontwijkingspraktijken betrokken bleken te zijn,
gezien de hoeveelheden en de prijzen, de corrigerende werking van de geldende maatregelen ondermijnden.

(76)

In overweging 205 van de laatste NOVM-verordening als vermeld in overweging 4 heeft de Commissie vastgesteld
dat het verbruik in de Unie in het tijdvak van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de
maatregelen (1 april 2017 tot en met 31 maart 2018) 634 255 ton bedroeg; dit is het meest recente cijfer voor het
verbruik in de Unie waarover de Commissie beschikt en een nuttige indicator voor het verbruik in de Unie in 2018.
Op basis van dit cijfer komt het marktaandeel van de invoer van de 30 producenten-exporteurs die bij ontwijkingspraktijken betrokken waren — volgens de databank overeenkomstig artikel 14, lid 6, in 2018 63 227 ton — uit op
ongeveer 10 % van de totale markt van de Unie, wat een aanzienlijk percentage is.

(77)

Wat de prijzen betreft, werd in het kader van het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen
niet de gemiddelde, geen schade veroorzakende prijs vastgesteld. Daarom werden de gemiddelde productiekosten
van de bedrijfstak van de Unie als vastgesteld in het nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de
maatregelen vergeleken met de gewogen gemiddelde cif-prijzen van de 30 producenten die de maatregelen tijdens
de VP van dit onderzoek bleken te ontwijken, zoals gerapporteerd door de databank overeenkomstig artikel 14, lid 6.

(78)

Aangezien de cif-prijzen lager waren dan de gemiddelde productiekosten van de bedrijfstak van de Unie, werd de
corrigerende werking van het recht, gezien de prijzen, door de ontwijkende invoer ondermijnd.

(79)

De Commissie heeft derhalve geconcludeerd dat de hierboven beschreven kanaliseringspraktijken de corrigerende
werking van de geldende maatregelen, gezien zowel de hoeveelheden als de prijzen, ondermijnden.
3. MAATREGELEN

(80)

Gezien het bovenstaande is de Commissie tot de conclusie gekomen dat het definitieve antidumpingrecht op keukenen tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de VRC is ontweken door middel van kanaliseringspraktijken via een
aantal Chinese producenten-exporteurs waarvoor een lager recht gold.

(81)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de basisverordening moet het residuele antidumpingrecht op het betrokken
product van oorsprong uit de VRC derhalve worden uitgebreid tot de invoer van hetzelfde product dat wordt
aangegeven als vervaardigd door bepaalde ondernemingen waarop een lager recht van toepassing is, aangezien het
product in werkelijkheid wordt vervaardigd door ondernemingen die onderworpen zijn aan een hoger individueel
recht of aan het residueel recht van 36,1 %.
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(82)

Het is derhalve passend het in artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 van de Commissie (13)
voor “alle andere ondernemingen” vastgestelde recht, dat wil zeggen een definitief antidumpingrecht van 36,1 %, dat
van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, uit te breiden.

(83)

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 5, van de basisverordening, waarin is bepaald dat de uitgebreide
maatregelen moeten worden toegepast op producten waarvan de invoer in de Unie overeenkomstig de openingsver
ordening is geregistreerd, moeten rechten worden geïnd op keuken- en tafelgerei van keramiek van oorsprong uit de
VRC dat in de Unie werd ingevoerd onder de aanvullende Taric-codes van de 30 producenten waarvoor
kanaliseringspraktijken werden vastgesteld, en waarvan de invoer werd geregistreerd. Het bedrag van de met
terugwerkende kracht te innen antidumpingrechten moet gelijk zijn aan het verschil tussen het residueel recht van
36,1 % en het bedrag dat die onderneming heeft betaald.

4. STRIKTERE INVOERVOORSCHRIFTEN EN MONITORING

(84)

De Commissie heeft de in de antwoorden op de vragenlijst verstrekte gegevens over de uitvoer vergeleken met de
gegevens als gerapporteerd in de databank overeenkomstig artikel 14, lid 6. Zij heeft opgemerkt dat voor sommige
Chinese producenten-exporteurs de gerapporteerde cijfers in de databank overeenkomstig artikel 14, lid 6, hoger
waren dan de in de antwoorden op de vragenlijst verstrekte cijfers.

(85)

De Commissie heeft laatstgenoemde cijfers tijdens de controles ter plaatse ook met andere bronnen vergeleken, zoals
de aangiften vennootschapsbelasting en de btw-aangiften. In veel gevallen heeft zij verschillen geconstateerd tussen
de in de antwoorden op de vragenlijst verstrekte en vervolgens geverifieerde uitvoergegevens enerzijds en de
gerapporteerde gegevens in de databank overeenkomstig artikel 14, lid 6, anderzijds.

(86)

In overweging 5 heeft de Commissie gewezen op het misbruik van de aanvullende Taric-codes, die ondernemings
specifiek zijn. Dergelijk misbruik zou een verklaring kunnen zijn voor de bovengenoemde verschillen tussen de
uitvoergegevens (zie de overwegingen 71 en 72).

(87)

De Commissie heeft de kwestie van het mogelijke misbruik van de ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-codes
derhalve aangekaart bij vertegenwoordigers van die producenten-exporteurs wanneer zij op basis van de door haar
verrichte verificaties van oordeel was dat het andere ondernemingen waren die misbruik van die aanvullende Tariccodes maakten, en niet de producenten-exporteurs zelf die bij kanaliseringspraktijken betrokken waren.

(88)

Op 4 juli 2019 is de kwestie van het mogelijke misbruik van de aanvullende Taric-codes ook besproken met de
Chinese autoriteiten en de Chinese Kamer van Koophandel voor de in- en uitvoer van lichte industriële en
ambachtelijke producten (China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products & ArtsCrafts, hierna “de CCCLA”).

(89)

Op basis van deze besprekingen is de Commissie van oordeel dat er speciale maatregelen nodig zijn om het risico
van misbruik van de ondernemingsspecifieke aanvullende Taric-codes te beperken, met name striktere voorschriften
voor en monitoring van de invoer van keuken- en tafelgerei uit de VRC in de EU. Aangezien veel Chinese
producenten uitsluitend via niet-verbonden handelaren naar de EU uitvoeren, is het passend het huidige systeem als
volgt te versterken.

(90)

De importeur moet verplicht worden de volgende documenten aan de douaneautoriteiten van de lidstaten te
verstrekken:
— als de importeur de producten rechtstreeks van de Chinese producent-exporteur koopt: de invoeraangifte
tezamen met de handelsfactuur die een verklaring van de producent-exporteur overeenkomstig bijlage 2
(“verklaring fabrikant betreffende rechtstreekse uitvoer”) bevat;
— als de importeur de producten van een handelaar of een andere tussengeschoven rechtspersoon, al dan niet op
het Chinese vasteland gevestigd, koopt: de invoeraangifte tezamen met de handelsfactuur van de fabrikant voor
de handelaar die een verklaring van de fabrikant overeenkomstig bijlage 3 (“verklaring fabrikant betreffende
onrechtstreekse uitvoer”) bevat en de handelsfactuur van de handelaar voor de importeur.

(13) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 van de Commissie van 12 juli 2019 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op
tafel- en keukengerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband
met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 (PB L 189 van 15.7.2019, blz.
8).
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(91)

Hoewel de douaneautoriteiten van de lidstaten over deze documenten moeten beschikken om ten aanzien van de
invoer de individuele antidumpingrechten te kunnen toepassen, zijn deze documenten niet de enige factor waarmee
de douaneautoriteiten rekening moeten houden. Zelfs als zij deze documenten hebben ontvangen en die
documenten aan alle voorschriften voldoen, moeten de douaneautoriteiten van de lidstaten namelijk hun
gebruikelijke controles uitvoeren en kunnen zij, net als in alle andere gevallen, aanvullende documenten (vervoersdo
cumenten enz.) verlangen om de juistheid van de gegevens in de aangifte na te gaan en te waarborgen dat het lagere
recht vervolgens terecht wordt toegepast, in overeenstemming met de douanewetgeving.

(92)

Voorts heeft de Commissie, naar aanleiding van de besprekingen als bedoeld in overweging 88, de Chinese
autoriteiten en de CCCLA op 9 augustus 2019 een brief gestuurd waarin zij voorstelt samen te werken met het oog
op striktere invoervoorschriften en een striktere monitoringregeling. Op 1 september 2019 hebben de Chinese
autoriteiten en de CCCLA zich bereid verklaard deel te nemen aan een nieuw handhavingsmechanisme dat er als
volgt uitziet: elke producent-exporteur waarvoor een ander recht dan 36,1 % geldt, wordt verzocht een kopie van
zijn handelsfactuur naar de CCCLA te sturen, die op haar beurt bij de Commissie een jaarverslag indient met
gegevens over de uitvoer van deze producenten-exporteurs naar de EU.

(93)

Na de mededeling van feiten en overwegingen heeft de European Ceramic Industry Association opgemerkt dat zij de
gedetailleerde bevindingen in het algemene informatiedocument toejuicht en dat zij de voorgestelde maatregelen
steunt, zoals het toezicht op de invoer en het voorschrijven van een reeks documenten die de lidstaten bij hun
douaneautoriteiten zullen verzamelen.
5. MEDEDELING VAN FEITEN EN OVERWEGINGEN

(94)

De Commissie heeft alle belanghebbenden op de hoogte gebracht van de belangrijkste feiten en overwegingen die tot
de bovenstaande conclusies hebben geleid, en heeft de belanghebbenden verzocht om opmerkingen in te dienen. Met
de mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de belanghebbenden is rekening gehouden. Geen van de
aangevoerde argumenten heeft aanleiding gegeven tot wijziging van de definitieve bevindingen.

(95)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 15, lid 1, van
Verordening (EU) 2016/1036 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Het voor “alle andere ondernemingen” geldende definitieve antidumpingrecht van 36,1 % dat bij artikel 1, lid 2, van
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 van de Commissie is ingesteld op keuken- en tafelgerei van keramiek, met
uitzondering van keramische kruiden- of specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, keramische koffiemolens,
keramische messenslijpers, keramische slijpers, keramische keukeninstrumenten voor het snijden, malen, raspen, in
plakken snijden, schrapen en schillen, en pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het
bakken van pizza of brood, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23,
ex 6912 00 25 en ex 6912 00 29 (Taric-codes 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10,
6912 00 25 10 en 6912 00 29 10), van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt met ingang van 23 maart 2019
uitgebreid tot de invoer die door de in de onderstaande tabel vermelde ondernemingen wordt aangegeven. Hun in de
volgende tabel opgenomen aanvullende Taric-codes die worden vermeld in artikel 1, lid 2, van en bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198, worden ingetrokken en vervangen door de aanvullende Taric-code B999.
Onderneming

Aanvullende
Taric-code (ingetrokken en vervangen)

CHL Porcelain Industries Ltd.

B351

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd.

B353

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

B360

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

B362

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

B446
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Aanvullende
Taric-code (ingetrokken en vervangen)

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

B484

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B492

Evershine Fine China Co., Ltd.

B514

Far East (Boluo) Ceramics Factory, Co. Ltd.

B517

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

B543

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

B548

Profit Cultural & Creative Group Corporation

B556

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

B579

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd.

B583

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd.

B602

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

B610

Joyye Arts & Crafts Co. Ltd.

B619

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

B639

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

B656

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

B678

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

B687

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

B692

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd.

B693

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

B712

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

B724

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

B742

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.

B751

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd

B752

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

B759

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd.

B956

2.
Aangezien zij verbonden zijn met de in bovenstaande tabel vermelde ondernemingen, wordt het voor “alle andere
ondernemingen” geldende definitieve antidumpingrecht van 36,1 % dat bij artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening
(EU) 2019/1198 is ingesteld op keuken- en tafelgerei van keramiek, met uitzondering van keramische kruiden- of
specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, keramische koffiemolens, keramische messenslijpers, keramische
slijpers, keramische keukeninstrumenten voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, en
pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood, momenteel
ingedeeld onder de GN-codes ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 en ex 6912 00 29 (Tariccodes 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 en 6912 00 29 10), van oorsprong
uit de Volksrepubliek China, met ingang van 23 maart 2019 eveneens uitgebreid tot de invoer die door de in de
onderstaande tabel vermelde ondernemingen wordt aangegeven. Hun aanvullende Taric-codes die worden vermeld in
bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 en die zijn opgenomen in de volgende tabel, worden ingetrokken en
vervangen door de aanvullende Taric-code B999.
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Aanvullende
Taric-code (ingetrokken en vervangen)

Onderneming

Guandong Songfa Ceramics Co., Ltd.

B573

Guangxi Xin Fu Yuan Co., Ltd.

B588

Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.

B632

3.
De tabel in artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 van de Commissie wordt vervangen door de
volgende tabel:
Recht
(%)

Aanvullende
Taric-code

Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian
Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao
China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd

18,3

B349

Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd.

13,1

B350

Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;
Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;
Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.

17,6

B352

In bijlage 1 vermelde ondernemingen

17,9

Alle andere ondernemingen

36,1

Onderneming

4.

B999

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 wordt vervangen door bijlage 1 bij de onderhavige verordening.

5.
Het bij lid 1 van dit artikel uitgebreide recht wordt voor alle in de tabel in lid 1 van dit artikel vermelde
ondernemingen geïnd op de invoer die overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/464, en artikel
13, lid 3, en artikel 14, lid 5, van Verordening (EU) 2016/1036 is geregistreerd.
Het bedrag van de met terugwerkende kracht te innen antidumpingrechten is gelijk aan het verschil tussen het residueel
recht van 36,1 % en het daadwerkelijk betaalde bedrag.
6.
Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198 wordt vervangen door de bijlagen 2 en 3 bij de onderhavige
verordening. De individuele antidumpingrechten voor de in lid 3 vermelde ondernemingen zijn uitsluitend van toepassing
indien aan de douaneautoriteiten van de lidstaten de volgende documenten worden overgelegd:
a) als de importeur de producten rechtstreeks van de Chinese producent-exporteur koopt: de invoeraangifte tezamen met
de handelsfactuur die een verklaring van de producent-exporteur overeenkomstig bijlage 2 (“verklaring fabrikant
betreffende rechtstreekse uitvoer”) bevat;
b) als de importeur de producten van een handelaar of een andere tussengeschoven rechtspersoon, al dan niet op het
Chinese vasteland gevestigd, koopt: de invoeraangifte tezamen met de handelsfactuur van de fabrikant voor de
handelaar die een verklaring van de fabrikant overeenkomstig bijlage 3 (“verklaring fabrikant betreffende
onrechtstreekse uitvoer”) bevat en de handelsfactuur van de handelaar voor de importeur.
7.

Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

Artikel 2
De douaneautoriteiten wordt opgedragen de bij artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/464 ingestelde registratie
van de invoer te beëindigen.
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Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de 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, 28 november 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE 1

Niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs in de VRC
Onderneming

Aanvullende Taric-code

Amaida Ceramic Product Co., Ltd.

B357

Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.

B358

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

B359

Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.

B361

Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.

B363

Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.

B364

Beiliu Windview Industries Ltd.

B365

Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.

B366

Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.

B367

Chao An Huadayu Craftwork Factory

B368

Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty

B369

Chao’an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.

B370

Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.

B371

Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd.

B372

Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory

B373

Chao’an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.

B374

Guangdong Baodayi Porcelain Co., Ltd.

B375

Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,

B376

Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.

B377

Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.

B378

Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.

B379

Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.

B380

Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.

B381

Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.

B382

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

B383

Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.

B384

Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.

B385

Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.

B386

Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.

B387

Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B388

Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.

B389

Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.

B390

Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.

B391

Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.

B392

Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.

B393

Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.

B394
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Aanvullende Taric-code

Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B395

Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.

B396

Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.

B397

Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2

B398

Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.

B399

Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.

B400

Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory

B401

Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.

B402

Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory

B403

Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory

B404

Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.

B405

Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B406

Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.

B407

Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.

B408

Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B409

Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.

B410

Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.

B411

Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.

B412

Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.

B413

Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.

B414

Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.

B415

Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B416

Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.

B417

Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.

B418

Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B419

Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.

B420

Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.

B421

Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B422

Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.

B423

Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.

B424

Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.

B425

Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B426

Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.

B427

Chaozhou Jencymic Co., Ltd.

B428

Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.

B429

Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.

B430

Chaozhou JiaHui Ceramic Factory

B431
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Aanvullende Taric-code

Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.

B432

Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.

B433

Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.

B434

Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.

B435

Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.

B436

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

B437

Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd.

B438

Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B439

Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.

B440

Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.

B441

Chaozhou King’s Porcelain Industry Co., Ltd.

B442

Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.

B443

Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.

B444

Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.

B445

Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.

B447

ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.

B448

Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.

B449

Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.

B450

Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.

B451

Chaozhou MBB Porcelain Factory

B452

Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company

B453

Chaozhou New Power Co., Ltd.

B454

Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.

B455

Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.

B456

Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B457

Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.

B458

Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.

B459

Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.

B460

Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.

B461

Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.

B462

Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.

B463

Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

B464

Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.

B465

Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.

B466

Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.

B467

Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.

B468

Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.

B469
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Aanvullende Taric-code

Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.

B470

Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.

B471

Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.

B472

Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd.

B473

Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

B474

Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.

B475

Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.

B476

Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.

B477

Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.

B478

Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.

B479

Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.

B480

Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B481

Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.

B482

Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.

B483

Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.

B485

Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.

B486

Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.

B487

Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.

B488

Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.

B489

Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B490

Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.

B491

Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.

B493

Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B494

Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B495

Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.

B496

Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.

B497

Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory

B498

Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.

B499

Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.

B500

Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.

B501

Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.

B502

Dapu Taoyuan Porcelain Factory

B503

Dasheng Ceramics Co., Ltd Dehua

B504

De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.

B505

Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.

B506

Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.

B507

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

B508

12.12.2019

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Onderneming

L 321/159

Aanvullende Taric-code

Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.

B509

Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.

B510

Dongguan Kennex Ceramic Ltd.

B511

Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.

B512

Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.

B513

Excellent Porcelain Co., Ltd.

B515

Fair-Link Limited (Xiamen)

B516

Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.

B518

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd (“Yuhang”)

B519

Foshan Metart Company Limited

B520

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.

B521

Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.

B522

Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B523

Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.

B524

Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.

B525

Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.

B526

Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.

B527

Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.

B528

Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.

B529

Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd.

B530

Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.

B531

Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.

B532

Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.

B533

Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.

B534

Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.

B535

Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.

B536

Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.

B537

Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.

B538

Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.

B539

Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.

B540

Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.

B541

Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.

B542

Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.

B544

Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.

B545

Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory

B546

Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.

B547

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

B549
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Aanvullende Taric-code

Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.

B550

Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.

B551

Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.

B552

Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.

B553

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

B554

Fujian Jiamei Group Corporation

B555

Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.

B557

Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling
Corporation

B558

Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.

B559

Fujian Dehua S&M Arts Co., Ltd, and
Fujian Taigu Ceramics Co., Ltd.

B560

Fung Lin Wah Group

B561

Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.

B562

Global Housewares Factory

B563

Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.

B564

Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.

B565

Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.

B566

Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.

B567

Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.

B568

Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.

B569

Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd.

B570

Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.

B571

Guangdong Sitong Group Co., Ltd.

B572

GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd.

B574

Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.

B575

Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd.

B576

Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd.

B577

Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.

B578

Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.

B580

Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.

B581

Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.

B582

Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.

B584

Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.

B585

Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd.

B586

Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.

B587

Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.

B589

Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.

B590
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Aanvullende Taric-code

Haofa Ceramics Co., Ltd of Dehua Fujian

B591

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

B592

Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.

B593

Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd.

B594

Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China

B595

Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd Liling Hunan China

B596

Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.

B597

Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.

B598

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

B599

Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B600

Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd.

B601

Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd.

B603

Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.

B604

Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.

B605

Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.

B606

Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd.

B607

Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.

B608

Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd.

B609

Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd.

B611

Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.

B612

Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.

B613

Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.

B614

Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.

B615

Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.

B616

Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.

B617

Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.

B618

Junior Star Ent’s Co., Ltd.

B620

K&T Ceramics International Co., Ltd.

B621

Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.

B622

Karpery Industrial Co., Ltd Hunan China

B623

Kilncraft Ceramics Ltd.

B624

Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.

B625

Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd.

B626

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B627

Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B628

Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B629

Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd.

B630

Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd.

B631
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Aanvullende Taric-code

Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.

B633

Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B634

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd.

B635

Liling Minghui Ceramics Factory

B636

Liling Pengxing Ceramic Factory

B637

Liling Quanhu Industries General Company

B638

Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.

B640

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B641

Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.

B642

Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd.

B643

Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.

B644

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd.

B645

Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.

B646

Liling Yonghe Porcelain Factory

B647

Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.

B648

Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B649

Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.

B650

Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.

B651

Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.

B652

Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.

B653

Liveon Industrial Co., Ltd.

B654

Long Da Bone China Co., Ltd.

B655

Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.

B657

Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.

B658

Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.

B659

Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.

B660

Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.

B661

Photo USA Electronic Graphic Inc.

B662

Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.

B663

Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.

B664

Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.

B665

Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.

B666

Quanzhou Hongsheng Group Corporation

B667

Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.

B668

Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.

B669

Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.

B670

Raoping Bright Future Porcelain Factory (“RBF”)

B671

Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory

B672
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Aanvullende Taric-code

Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.

B673

Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory

B674

Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY

B675

Red Star Ceramics Limited

B676

Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.

B677

Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.

B679

Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.

B680

Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.

B681

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

B682

Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.

B683

Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.

B684

Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.

B685

Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd (“SBF”)

B686

Shenzhen Ehome Enterprise Ltd.

B688

Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.

B689

Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.

B690

Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd.

B691

Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.

B694

Shenzhen Hiker Housewares Ltd.

B695

Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd.

B696

Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.

B697

Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.

B698

Shenzhen SMF Investment Co., Ltd.

B699

Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.

B700

Shenzhen Topchoice Industries Limited

B701

Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.

B702

Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.

B703

Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.

B704

Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.

B705

Shun Sheng Da Group Co., Ltd Quanzhou Fujian

B706

Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.

B707

Taiyu Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

B708

Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.

B709

Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.

B710

Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd.

B711

Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.

B713

Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.

B714

Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.

B715
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Aanvullende Taric-code

Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.

B716

Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.

B717

Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.

B718

Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.

B719

Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.

B720

Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.

B721

Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.

B722

Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.

B723

Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.

B725

Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.

B726

Tangshan Yida Industrial Corp.

B727

Tao Yuan Porcelain Factory

B728

Teammann Co., Ltd.

B729

The China & Hongkong Resources Co., Ltd.

B730

The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong

B731

Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd (“Tienshan”)

B732

Topking Industry (China) Ltd.

B733

Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.

B734

Weiye Ceramics Co., Ltd.

B735

Winpat Industrial Co., Ltd.

B736

Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.

B737

Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.

B738

Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd Liling City Hunan

B739

Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.

B740

Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.

B741

Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.

B743

Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.

B744

Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.

B745

Yiyang Red Star Ceramics Ltd.

B746

China Yong Feng Yuan Co., Ltd.

B747

Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.

B748

Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.

B749

Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.

B750

Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China

B753

Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd (“Xuanhua Yici”)

B754

Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.

B755
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Aanvullende Taric-code

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

B756

Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.

B757

Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.

B758

Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.

B760

Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.

B761

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.

B762

Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited

B763

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

B957

Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.

B958

Jing He Ceramics Co., Ltd.

B959

Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd.

C303

Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd.

C304

Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd.

C305

Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd.

C306

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd.

C485
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BIJLAGE 2

Verklaring fabrikant betreffende rechtstreekse uitvoer
De in artikel 1, lid 6, onder a), bedoelde geldige handelsfactuur moet een verklaring, ondertekend door een daartoe
bevoegde medewerker van de fabrikant, bevatten met de volgende gegevens:
1) de naam en de functie van de bevoegde medewerker van de fabrikant;
2) de volgende verklaring: “Ondergetekende verklaart dat de (hoeveelheid in kg) keuken- en tafelgerei van keramiek die
naar de Europese Unie wordt uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door (naam en adres
van de onderneming) (aanvullende Taric-code) in de Volksrepubliek China. Ondergetekende verklaart dat de in deze
factuur verstrekte informatie juist en volledig is.”;
3) datum en handtekening.
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BIJLAGE 3

Verklaring fabrikant betreffende onrechtstreekse uitvoer
De in artikel 1, lid 6, onder b), bedoelde handelsfactuur van de fabrikant voor de handelaar moet een verklaring van de
fabrikant in de VRC, ondertekend door een daartoe bevoegde medewerker van de fabrikant die de factuur met betrekking
tot deze transactie voor de handelaar uitschrijft, bevatten met de volgende gegevens:
1) de naam en de functie van de bevoegde medewerker van de fabrikant;
2) de volgende verklaring: “Ondergetekende verklaart dat de (hoeveelheid in kg) keuken- en tafelgerei die aan de handelaar
(naam van de handelaar) (land van de handelaar) wordt verkocht en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd
door onze onderneming (naam en adres van de onderneming) (aanvullende Taric-code) in de Volksrepubliek China.
Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is.”;
3) datum en handtekening.
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III
(Andere handelingen)

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 256/2018
van 5 december 2018
tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2019/2132]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met
name artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1800 van de Commissie van 29 juni 2017 tot wijziging van Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 151/2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en
de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1073 van de Commissie van 1 juli 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van
designated contract markets in de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012
van het Europees Parlement en de Raad (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2270 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van
goedgekeurde beurzen in Singapore overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en
de Raad (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2271 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van
beurzen voor financiële instrumenten en grondstoffenbeurzen in Japan overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2272 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van
financiële markten in Australië overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de
Raad (5) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2273 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van
erkende beurzen in Canada overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de
Raad (6) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

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

PB L 259 van 7.10.2017, blz. 14.
PB L 178 van 2.7.2016, blz. 24.
PB L 342 van 16.12.2016, blz. 42.
PB L 342 van 16.12.2016, blz. 45.
PB L 342 van 16.12.2016, blz. 48.
PB L 342 van 16.12.2016, blz. 51.
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1) Na punt 31bcai (Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2042 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:
“31bcaj. 32016 D 1073: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1073 van de Commissie van 1 juli 2016 betreffende de
gelijkwaardigheid van designated contract markets in de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 178 van 2.7.2016, blz. 24).
31bcak. 32016 D 2270: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2270 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de
gelijkwaardigheid van goedgekeurde beurzen in Singapore overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 342 van 16.12.2016, blz. 42).
31bcal.

32016 D 2271: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2271 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de
gelijkwaardigheid van beurzen voor financiële instrumenten en grondstoffenbeurzen in Japan
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 342 van
16.12.2016, blz. 45).

31bcam. 32016 D 2272: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2272 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de
gelijkwaardigheid van financiële markten in Australië overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 342 van 16.12.2016, blz. 48).
31bcan. 32016 D 2273: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2273 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de
gelijkwaardigheid van erkende beurzen in Canada overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 342 van 16.12.2016, blz. 51).”.
2) In punt 31bch (Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013) wordt het volgende toegevoegd:
“, gewijzigd bij:
— 32017 R 1800: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1800 van de Commissie van 29 juni 2017 (PB L 259 van
7.10.2017, blz. 14).”.
Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse
taal van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1800 en de Uitvoeringsbesluiten ((EU) 2016/1073, (EU) 2016/2270, (EU)
2016/2271, (EU) 2016/2272 en (EU) 2016/2273 zijn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst
bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (7).
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 5 december 2018.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Oda Helen SLETNES

(7) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

L 321/170

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

12.12.2019

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 79/2019
van 29 maart 2019
tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2019/2133]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met
name artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële
vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1),
zoals gerectificeerd in PB L 208 van 2.8.2013, blz. 68, PB L 321 van 30.11.2013, blz. 6 en PB L 20 van 25.1.2017,
blz. 2, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2017/2395 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering
van IFRS 9 voor het eigen vermogen en ter behandeling als grote risicoblootstellingen van blootstellingen met
betrekking tot bepaalde overheidsinstanties welke in de nationale valuta van een lidstaat luiden (2), moet in de EERovereenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf
van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (3), zoals gerectificeerd in
PB L 208 van 2.8.2013, blz. 73 en PB L 20 van 25.1.2017, blz. 1, moet in de EER-overeenkomst worden
opgenomen.

(4)

In Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU wordt verwezen naar “EU-moederinstellingen”,
“financiële EU-moederholdings” en “gemengde financiële EU-moederholdings” die in het kader van de EERovereenkomst worden gelezen als verwijzingen naar entiteiten die voldoen aan de in de verordening opgenomen
desbetreffende definities en die zijn gevestigd in een overeenkomstsluitende partij van de EER en die geen dochteron
dernemingen zijn van een andere instelling die in een andere overeenkomstsluitende partij van de EER is opgericht.

(5)

Richtlijnen 2006/48/EG (4) en 2006/49/EG (5) van het Europees Parlement en de Raad, die opgenomen zijn in de
EER-overeenkomst, worden ingetrokken bij Richtlijn 2013/36/EU en moeten derhalve uit de EER-overeenkomst
worden geschrapt.

(6)

De mogelijkheden voor ongegronde verminderingen van eigenvermogensvereisten die voortvloeien uit het gebruik
van interne modellen zijn onder andere ingeperkt door nationale wetgeving tot uitvoering van artikel 152 van
Richtlijn 2006/48/EG die eind 2017 is vervangen door artikel 500 van Verordening (EU) 575/2013. Er zijn evenwel
nog steeds verscheidene andere bepalingen in Verordening (EU) 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU op grond
waarvan bevoegde autoriteiten deze kwestie kunnen aanpakken, met onder meer de mogelijkheid om maatregelen
te nemen om ongegronde verminderingen van de risicogewogen posten voor blootstellingen te neutraliseren, zie
bijvoorbeeld artikel 104 van Richtlijn 2013/36/EU, en om prudente voorzichtigheidsmarges op te leggen bij de
kalibratie van interne modellen, zie bijvoorbeeld artikel 144 van Verordening (EU) 575/2013 en artikel 101 van
Richtlijn 2013/36/EU.

(7)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
PB L 345 van 27.12.2017, blz. 27.
PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338.
PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.
PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201.
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1) De tekst van punt 14 (Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt vervangen door de volgende
tekst:
“32013 L 0036: Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang
tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen,
tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van
27.6.2013, blz. 338), zoals gerectificeerd in PB L 208 van 2.8.2013, blz. 73 en PB L 20 van 25.1.2017, blz. 1.
De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst met de volgende aanpassingen
gelezen:
a) Onverminderd de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is
bepaald, staan de termen “lidsta(a)t(en)” en “bevoegde autoriteiten” niet alleen voor de in de richtlijn bedoelde
betekenis, maar ook voor respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.
b) Verwijzingen naar “centrale banken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB)” en “centrale banken” staan
niet alleen voor de in de richtlijn bedoelde betekenis, maar ook voor de nationale centrale banken van de EVAstaten.
c) Verwijzingen naar andere besluiten in de richtlijn zijn van toepassing voor zover en in de vorm waarin deze in de
overeenkomst zijn opgenomen.
d) Verwijzingen naar de bevoegdheden van de EBA krachtens artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het
Europees Parlement en de Raad in de richtlijn worden begrepen als verwijzingen — in de zaken als bedoeld in en
overeenkomstig punt 31g van deze bijlage — naar de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de
EVA met betrekking tot de EVA-staten.
e) In artikel 2, lid 5, wordt het volgende punt ingevoegd:
“11 a) In IJsland, “Byggðastofnun”, “Íbúðalánasjóður” en “Lánasjóður sveitarfélaga ohf.”;”.
f)

In artikel 6, onder a), wordt de volgende alinea toegevoegd:
“De bevoegde autoriteiten van de EVA-staten werken met vertrouwen en met het volste wederzijdse respect samen
met name om te zorgen voor een passende en betrouwbare informatiestroom tussen hen en de partijen bij het
ESFS en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten werken op
dezelfde wijze samen met de bevoegde autoriteiten van de EVA-staten.”.

g) Artikel 47, lid 3, is niet van toepassing op de EVA-staten. Een EVA-staat kan, door middel van met één of meer
derde landen gesloten overeenkomsten, regelingen treffen inzake de toepassing van bepalingen die bijkantoren van
een kredietinstelling met hoofdkantoor in een derde land eenzelfde behandeling op het grondgebied van deze EVAstaat verzekeren.
De overeenkomstsluitende partijen verstrekken elkaar inlichtingen en treden met elkaar in overleg voorafgaand aan
het sluiten van overeenkomsten met derde landen op basis van artikel 47, lid 3, of de eerste alinea van dit punt, al
naargelang het geval.
Bij de onderhandeling met een of meer derde landen over de sluiting van overeenkomsten op basis van artikel 47,
lid 3, waarbij een dergelijke overeenkomst betrekking heeft op het verkrijgen van nationale behandeling of een
daadwerkelijke toegang tot de markt in de desbetreffende derde landen voor bijkantoren van kredietinstellingen die
hun hoofdkantoor in een lidstaat van de Europese Unie hebben, streeft de Europese Unie naar een gelijke
behandeling voor bijkantoren van kredietinstellingen die hun hoofdkantoor in een EVA-staat hebben.
h) Artikel 48 is niet van toepassing. Wanneer een EVA-staat een overeenkomst sluit met een of meer derde landen met
het oog op het maken van afspraken over de uitoefening van toezicht op geconsolideerde basis op instellingen
waarvan de moederondernemingen hun hoofdkantoor in een derde land hebben en instellingen die in een derde
land gelegen zijn en waarvan de moederonderneming een instelling, een financiële holding of een gemengde
financiële holding met hoofdkantoor in deze EVA-staat is, wordt met deze overeenkomst ernaar gestreefd ervoor te
zorgen dat de EBA in staat is van de bevoegde autoriteit van deze EVA-staat de informatie te verkrijgen die deze
ontvangt van de nationale autoriteiten van derde landen overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EU)
nr. 1093/2010.
i)

In artikel 53, lid 2, worden de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”
ingevoegd vóór de woorden “in overeenstemming met deze richtlijn”.
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In artikel 58, lid 1, onder d), worden de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de
EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

k) In artikel 89, lid 5, worden de woorden “toekomstige wetgevingshandelingen van de Unie voorzien in
bekendmakingsverplichtingen” vervangen door de woorden “toekomstige wetgevingshandelingen van toepassing
op grond van de EER-overeenkomst voorzien in bekendmakingsverplichtingen”.
l)

In artikel 114, lid 1, worden, wat Liechtenstein betreft, de woorden “een centrale bank van het ESCB” vervangen
door de woorden “de bevoegde autoriteit”.

m) In de tweede alinea van artikel 117, lid 1, worden de woorden “of in voorkomend geval de Toezichthoudende
Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “EBA”.
n) In artikel 133, leden 14 en 15, worden de woorden “of, wat de EVA-staten betreft, het Permanent Comité van de
EVA-staten” ingevoegd na de woorden “de Commissie”.
o) In artikel 151, lid 1, worden, wat de EVA-staten betreft, de woorden “een besluit van het Gemengd Comité van de
EER met” ingevoegd na de woorden “overeenkomstig”.”.
2) Na punt 14 (Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende ingevoegd:
“14a. 32013 R 0575: Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1), zoals gerectificeerd in PB L 208 van 2.8.2013,
blz. 68, PB L 321 van 30.11.2013, blz. 6 en PB L 20 van 25.1.2017, blz. 2, zoals gewijzigd bij:
— 32017 R 2395: Verordening (EU) nr. 2017/2395 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december
2017 (PB L 345 van 27.12.2017, blz. 27).
De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gelezen:
a) Onverminderd de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is
bepaald, staan de termen “lidsta(a)t(en)” en “bevoegde autoriteiten” niet alleen voor de in de verordening
bedoelde betekenis, maar ook voor respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.
b) Verwijzingen naar “centrale banken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB)” en “centrale banken”
staan niet alleen voor de in de verordening bedoelde betekenis, maar ook voor de nationale centrale banken
van de EVA-staten.
c) Verwijzingen naar andere besluiten in de verordening zijn van toepassing voor zover en in de vorm waarin
deze in de overeenkomst zijn opgenomen.
d) Verwijzingen naar de bevoegdheden van de EBA overeenkomstig artikel 19 van
Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad in de verordening worden
begrepen als verwijzingen - in de zaken als bedoeld in en overeenkomstig punt 31g van deze bijlage - naar de
bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA met betrekking tot de EVA-staten.
e) In punt 75 van artikel 4, lid 1, worden de woorden “Noorwegen en” ingevoegd voor het woord “Zweden”.
f) In artikel 31, lid 1, onder b), worden, wat de EVA-staten betreft, de woorden de “Commissie” vervangen door
“de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.
g) In de leden 1 en 2 van artikel 80 worden de woorden “of ingeval het gaat om een EVA-staat, de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na de woorden “de Commissie”.
h) In artikel 329, lid 4, artikel 344, lid 2, artikel 352, lid 6, artikel 358, lid 4, en artikel 416, lid 5, worden, wat
betreft de EVA-staten, de woorden “de besluiten van het Gemengd Comité van de EER met” ingevoegd na de
woorden “inwerkingtreding van”.
i) In artikel 395:
i)

zijn, wat de EVA-staten betreft, in de leden 7 en 8 de woorden “de Raad” niet van toepassing;

ii) luidt, wat de EVA-staten betreft, de eerste alinea van lid 8 als volgt:
“De bevoegdheid om een besluit vast te stellen tot aanvaarding of afwijzing van de in lid 7 bedoelde
voorgestelde nationale maatregel, wordt toevertrouwd aan het Permanent Comité van de EVA-staten.”;
iii) wordt lid 8, tweede alinea, eerste zin, vervangen door:
“Binnen één maand na ontvangst van de in lid 7 bedoelde kennisgeving verstrekt de EBA haar advies
betreffende de in dat lid vermelde punten aan de Raad, de Commissie en de betrokken lidstaat of,
wanneer haar advies betrekking heeft op door een EVA-staat voorgestelde nationale maatregelen, aan het
Permanent Comité van de EVA-staten en de betrokken EVA-staat.”.
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j) In artikel 458:
i)

luidt, wat de EVA-staten betreft, de eerste alinea van lid 2 als volgt:
“Indien de overeenkomstig lid 1 bepaalde autoriteit veranderingen constateert in de intensiteit van
macroprudentieel of systeemrisico in het financiële stelsel met mogelijke ernstige gevolgen voor het
financiële stelsel en de reële economie in een welbepaalde EVA-lidstaat, die naar het oordeel van die
autoriteit beter met strengere nationale maatregelen kunnen worden ondervangen, stelt zij het
Permanent Comité van de EVA-staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, het ESRB en de
EBA daarvan in kennis, onder overlegging van relevante kwantitatieve of kwalitatieve aanwijzingen
betreffende al het volgende:”;

ii) luidt, wat de EVA-staten betreft, de eerste alinea van lid 4 als volgt:
“De bevoegdheid tot vaststelling van een uitvoeringshandeling houdende verwerping van de ontwerpen
van nationale maatregelen als bedoeld in lid 2, onder d), wordt toegekend aan het Permanent Comité van
de EVA-staten, op voorstel van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.”;
iii) wordt in de tweede alinea van lid 4 het volgende toegevoegd:
“Wanneer hun adviezen betrekking hebben op ontwerpen van nationale maatregelen van een EVA-staat,
verstrekken het ESRB en de EBA hun adviezen aan het Permanent Comité van de EVA-staten, de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en aan de betrokken EVA-staat.”;
iv) luiden, wat de EVA-staten betreft, de derde tot en met achtste alinea van lid 4 als volgt:
“Zoveel mogelijk rekening houdend met de in de tweede alinea bedoelde adviezen, kan de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, indien er solide, sterke en gedetailleerde aanwijzingen zijn dat
de maatregel een negatief effect zal hebben op de interne markt dat sterker zal doorwegen dan de baten
van de financiële stabiliteit die tot een vermindering van de geconstateerde macroprudentiële of
systeemrisico's leiden, binnen één maand bij het Permanent Comité van de EVA-staten een voorstel
indienen voor een uitvoeringshandeling houdende verwerping van de ontwerpen van nationale
maatregelen.
Dient de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geen voorstel in binnen die periode van één maand,
dan kan de betrokken EVA-staat de ontwerpen van nationale maatregelen onmiddellijk vaststellen voor
een periode van maximaal twee jaar of, indien dat eerder is, totdat het macroprudentieel of systeemrisico
zich niet langer voordoet.
Het Permanent Comité van de EVA-staten neemt binnen één maand na ontvangst van het voorstel van de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit ter zake en vermeldt waarom het de ontwerpen van
nationale maatregelen al dan niet verwerpt.
Het Permanent Comité van de EVA-staten verwerpt de ontwerpen van nationale maatregelen uitsluitend
indien het van oordeel is dat een of meer van de volgende voorwaarden niet zijn vervuld:
a) de veranderingen in de intensiteit van het macroprudentieel of systeemrisico zijn van dien aard dat zij
op nationaal niveau een risico voor de financiële stabiliteit vormen;
b) het geconstateerde macroprudentiële of systeemrisico kan niet adequaat worden ondervangen met de
artikelen 124 en 164 van deze verordening en de artikelen 101, 103, 104, 105, 133 en 136 van
Richtlijn 2013/36/EU, de relatieve effectiviteit van die maatregelen in aanmerking genomen;
c) de ontwerpen van nationale maatregelen zijn geschikter om het geconstateerde macroprudentiële of
systeemrisico te ondervangen en hebben geen onevenredige ongunstige gevolgen voor het geheel of
delen van het financiële stelsel in andere overeenkomstsluitende partijen, of in de EER als geheel,
waardoor zij een belemmering voor de werking van de interne markt zouden vormen;
d) de aangelegenheid gaat slechts één EVA-staat aan, en
e) de risico's zijn niet reeds ondervangen met andere maatregelen in deze verordening of in Richtlijn
2013/36/EU.
Bij zijn beoordeling houdt het Permanent Comité van de EVA-staten rekening met het advies van het
ESRB en de EBA en baseert het zich op de bewijsstukken die door de overeenkomstig lid 1 bepaalde
autoriteit overeenkomstig lid 2 zijn overgelegd.
Neemt het Permanent Comité van de EVA-staten binnen één maand na ontvangst van het voorstel van de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geen besluit tot verwerping van de ontwerpen van nationale
maatregelen, dan kan de EVA-staat de maatregelen vaststellen en toepassen voor een periode van
maximaal twee jaar of, indien dat eerder is, totdat het macroprudentieel of systeemrisico zich niet langer
voordoet.”;
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v) luidt, wat de EVA-staten betreft, lid 6 als volgt:
“Wanneer een EVA-staat de maatregelen erkent die zijn vastgesteld overeenkomstig dit artikel, stelt hij het
Permanent Comité van de EVA-staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, het ESRB en de
EBA en de overeenkomstsluitende partij bij de EER-overeenkomst die tot het toepassen van de
maatregelen gemachtigd is, hiervan in kennis.”.
k) In artikel 467, lid 2, worden, wat de EVA-staten betreft, de woorden “totdat de Commissie een verordening op
grond van Verordening (EG) 1606/2002 heeft vastgesteld” vervangen door “tot de inwerkingtreding van een
besluit van het Gemengd Comité van de EER met een verordening die is vastgesteld op grond van
Verordening (EG) 1606/2002”.
l) In artikel 497, wat betreft de EVA-staten:
i) worden in de leden 1 en 2 de woorden “de besluiten van het Gemengd Comité van de EER met” ingevoegd
na de woorden “inwerkingtreding van de meest recente van”;
ii) worden in lid 1 de woorden “zijn vastgesteld” vervangen door “van toepassing zijn in de EER”.”.
3) In punt 31bc (Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad):
a) wordt het volgende streepje toegevoegd:
“—

32013 R 0575: Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
(PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1), zoals gerectificeerd in PB L 208 van 2.8.2013, blz. 68, PB L 321 van
30.11.2013, blz. 6, en PB L 20 van 25.1.2017, blz. 2.”;

b) wordt in aanpassing (zh) het volgende toegevoegd:
“v) in lid 5 bis, worden, wat de EVA-staten betreft, de woorden “de besluiten van het Gemengd Comité van de EER
met” ingevoegd na de woorden “inwerkingtreding van de meest recente van”.”.
4. In punt 31ea (Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:
“—

32013 L 0036: Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 (PB L 176 van
27.6.2013, blz. 338), zoals gerectificeerd in PB L 208 van 2.8.2013, blz. 73, en PB L 20 van 25.1.2017,
blz. 1.”.

5. De tekst van punt 31 (Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt geschrapt.
Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse
taal van Verordening (EU) nr. 575/2013, zoals gerectificeerd in PB L 208 van 2.8.2013, blz. 68, PB L 321 van 30.11.2013,
blz. 6 en PB L 20 van 25.1.2017, blz. 2, en Verordening (EU) 2017/2395 en Richtlijn 2013/36/EU, zoals gerectificeerd in
PB L 208 van 2.8.2013, blz. 73, en PB L 20 van 25.1.2017, blz. 1, zijn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2019, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst
bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*).
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 29 maart 2019.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Claude MAERTEN

(*) Grondwettelijke vereisten aangegeven.
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Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen
bij Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 79/2019 van 29 maart 2019 waarbij Richtlijn
2013/36/EU in de EER-overeenkomst wordt opgenomen
De overeenkomstsluitende partijen zijn het erover eens dat de opname in de EER-overeenkomst van Richtlijn 2013/36/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het
prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot
intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG geen afbreuk doet aan nationale regels van algemene strekking
met betrekking tot de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde.

L 321/176

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

12.12.2019

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 125/2019
van 8 mei 2019
tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) en bijlage XIX (Consumentenbescherming) bij de
EER-overeenkomst [2019/2134]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met
name artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 2014/17/ЕU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten
voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de
Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (1), zoals gerectificeerd in PB L 246
van 23.9.2015, blz. 11, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De bijlagen IX en XIX bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1) In punt 31g (Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje
toegevoegd:
“—

32014 L 0017: Richtlijn 2014/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 (PB L 60
van 28.2.2014, blz. 34), zoals gerectificeerd in PB L 246 van 23.9.2015, blz. 11.”.

2) Na punt 31i (Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende ingevoegd:
“31j. 32014 L 0017: Richtlijn 2014/17/ЕU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake
kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en
tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 van
28.2.2014, blz. 34), zoals gerectificeerd in PB L 246 van 23.9.2015, blz. 11.
De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst met de volgende aanpassingen
gelezen:
a) Niettegenstaande de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders
is bepaald, staan de termen “lidsta(a)t(en)” en “bevoegde autoriteiten” niet alleen voor de in de richtlijn
bedoelde betekenis, maar ook voor respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.
b) In artikel 5, lid 3, worden onder b) de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van
de EVA” ingevoegd na de woorden “de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) (EBA)”.
c) In artikel 12, lid 3, en artikel 27, lid 3, wat betreft de EVA-staten, wordt “20 maart 2014” vervangen door “de
datum van de inwerkingtreding van Besluit nr. 125/2019 van het Gemengd Comité van de EER van 8 mei
2019”.
d) In artikel 14, lid 5, wat betreft de EVA-staten, wordt “20 maart 2014” vervangen door “de datum van de
inwerkingtreding van Besluit nr. 125/20149 van het Gemengd Comité van de EER van 8 mei 2019”, en “tot
en met 21 maart 2019“ door "tot vijf jaar daarna".
e) Aan artikel 26, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:
“Liechtenstein wordt vrijgesteld van het statistische toezicht dat is vereist uit hoofde van artikel 26, lid 2.”
f) In artikel 34, lid 2, vijfde alinea, en lid 4, onder b), worden de woorden “kan de EBA handelen” vervangen door
“kan de EBA of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA handelen”.
(1) PB L 60 van 28.2.2014, blz. 34.
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g) In artikel 37 worden de woorden “handelt de EBA overeenkomstig de haar bij dat artikel toegekende
bevoegdheden en is haar overeenkomstig dat artikel genomen besluit bindend” vervangen door “handelt de
EBA of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig de haar bij dat
artikel toegekende bevoegdheden en is een overeenkomstig dat artikel genomen besluit van de EBA of, in
voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bindend”.
h) In artikel 43, wat betreft de EVA-staten, wordt “20 maart 2014” vervangen door “de datum van de
inwerkingtreding van Besluit nr. 125/2019 van het Gemengd Comité van de EER van 8 mei 2019” en “21
maart 2017” door “twaalf maanden na de datum van de inwerkingtreding van Besluit nr. 125/2019 van het
Gemengd Comité van de EER van 8 mei 2019”.
Artikel 2
In bijlage XIX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 7h (Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad)
het volgende streepje toegevoegd:
“—

32014 L 0017: Richtlijn 2014/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 (PB L 60 van
28.2.2014, blz. 34), zoals gerectificeerd in PB L 246 van 23.9.2015, blz. 11.”.
Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse
taal van Richtlijn 2014/17/EU, zoals gerectificeerd in PB L 246 van 23.9.2015, blz. 11, zijn authentiek.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst
bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden ( (2).
Artikel 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2019.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Claude MAERTEN

(2) Grondwettelijke vereisten aangegeven.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/1846 van de Commissie van 8 augustus 2019 tot
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van
bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een
vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor gebruik in bepaalde verbrandingsmotoren
(Publicatieblad van de Europese Unie L 283 van 5 november 2019)
Bladzijde 42, artikel 2, lid 1:
in plaats van:

1.
De lidstaten dienen uiterlijk op [de laatste dag van de vijfde maand na de datum van
inwerkingtreding van deze richtlijn] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te
stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van
die bepalingen onverwijld mede.
Zij passen die bepalingen toe vanaf [de laatste dag van de vijfde maand na de datum van
inwerkingtreding van deze richtlijn + één dag].
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële
bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

lezen:

1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 30 april 2020 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de
Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.
Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 mei 2020.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de
officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die
verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
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