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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1991 VAN DE COMMISSIE
van 27 november 2020
tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “perform-IPA”
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de
markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 44, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 19 april 2016 heeft Schuelke & Mayr GmbH overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 528/2012 een aanvraag ingediend voor de toelating van een biocidefamilie met als naam “perform-IPA”,
behorende tot productsoorten 2 en 4 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke
bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Duitsland ermee heeft ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag
is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-AB023095-72.

(2)

“perform-IPA” bevat propaan-2-ol als werkzame stof; die stof is opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde
werkzame stoffen als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3)

Op 27 augustus 2019 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening
(EU) nr. 528/2012 het beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het Europees Agentschap
voor chemische stoffen (“het agentschap”) ingediend.

(4)

Op 7 april 2020 heeft het agentschap in overeenstemming met artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012
bij de Commissie een advies (2), de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide voor “performIPA” en het definitieve beoordelingsrapport betreffende de biocidefamilie ingediend.

(5)

In het advies wordt geconcludeerd dat “perform-IPA” een biocidefamilie is als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder s), van
Verordening (EU) nr. 528/2012, dat de biocidefamilie in aanmerking komt voor een toelating van de Unie
overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat de biocidefamilie, onder voorbehoud van
overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in
artikel 19, leden 1 en 6, van die verordening gestelde voorwaarden.

(6)

Op 27 april 2020 heeft het agentschap, in overeenstemming met artikel 44, lid 4, van Verordening (EU)
nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken in alle officiële talen van de Unie aan de
Commissie doen toekomen.

(7)

De Commissie sluit zich aan bij het advies van het agentschap en acht het daarom passend om voor “perform-IPA”
een toelating van de Unie te verlenen.

(1) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.
(2) Advies van het agentschap van 5 maart 2020 over de toelating van de Unie voor “perform-IPA” (ECHA/BPC/245/2020)https://echa.
europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation
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(8)

Volgens het advies van het agentschap was het met betrekking tot de in “perform-IPA” aanwezige niet-werkzame stof
diethylftalaat niet mogelijk om binnen de beoordelingstermijn voor de aanvraag te concluderen of die stof voldoet
aan de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie (3) vastgestelde wetenschappelijke criteria
voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen. Daarom moet verder onderzoek worden uitgevoerd
naar diethylftalaat. Indien wordt geconcludeerd dat diethylftalaat geacht wordt hormoonontregelende
eigenschappen te hebben, zal de Commissie overwegen de toelating van de Unie voor “perform-IPA”
overeenkomstig artikel 48 van Verordening (EU) nr. 528/2012 in te trekken of te wijzigen.

(9)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan Schuelke & Mayr GmbH wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0023656-0000 verleend voor het
op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie “perform-IPA”, overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde
samenvatting van de productkenmerken van het biocide.
De toelating van de Unie is geldig van 27 december 2020 tot en met 30 november 2030.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 november 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie van 4 september 2017 tot vaststelling van wetenschappelijke criteria
voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 301 van 17.11.2017, blz. 1).
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BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie
perform-IPA
Productsoort 2 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt (Desinfecteer
middelen)
Productsoort 4 — Voeding en diervoeders (Desinfecteermiddelen)
Toelatingsnummer: EU-0023656-0000
Toelatingsnummer in R4BP: EU-0023656-0000
DEEL I
EERSTE INFORMATIENIVEAU
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1.

Familienaam

Naam

1.2.

perform-IPA

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet recht
streeks op mens of dier worden gebruikt
PT 04 — Voeding en diervoeders

1.3.

Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

1.4.

Naam

Schülke & Mayr GmbH

Adres

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt, Duitsland

Toelatingsnummer

EU-0023656-0000

Toelatingsnummer in R4BP

EU-0023656-0000

Toelatingsdatum

27 december 2020

Vervaldatum

30 november 2030

Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Schülke & Mayr GmbH

Adres van de fabrikant

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt Duitsland

Productielocatie

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt Duitsland
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Naam van de fabrikant

BOCHEMIE a.s.

Adres van de fabrikant

Lidická 326, 735 95 Bohumín Tsjechische Republiek

Productielocatie

Lidická 326, 735 95 Bohumín Tsjechische Republiek

Naam van de fabrikant

Imeco

Adres van de fabrikant

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Duitsland

Productielocatie

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Duitsland
Neue Straße 2-4, 09471 Köningswalde Duitsland

Naam van de fabrikant

Tristel Solutions Limited

Adres van de fabrikant

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Cam
bridgeshire Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Cam
bridgeshire Verenigd Koninkrijk

Naam van de fabrikant

Techtex

Adres van de fabrikant

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Middleton
Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Middleton
Verenigd Koninkrijk

Naam van de fabrikant

A.F.P. GmbH

Adres van de fabrikant

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Duitsland

Productielocatie

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Duitsland

Naam van de fabrikant

Innovate GmbH

Adres van de fabrikant

Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg (Saale) Duitsland

Productielocatie

Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg (Saale) Duitsland

Naam van de fabrikant

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Adres van de fabrikant

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlijn Duitsland

Productielocatie

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlijn Duitsland

Naam van de fabrikant

Sterisol AB

Adres van de fabrikant

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Zweden

Productielocatie

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Zweden

1.5.
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Naam van de fabrikant

Rudolf Dankwardt GmbH

Adres van de fabrikant

Gutenbergring 50-52, 22848 Norderstedt Duitsland

Productielocatie

Gutenbergring 50-52, 22848 Norderstedt Duitsland
Lagerstr. 15, 19249 Jessenitz — Werk/Lübtheen Duitsland

Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

Propaan-2-ol

Naam van de fabrikant

Ineos Solvents Germany GmbH (voorheen Sasol)

Adres van de fabrikant

Römerstraße 733, 47443 Moers Duitsland

Productielocatie

Römerstraße 733, 47443 Moers Duitsland
Shamrockstr. 88, 44643 Herne Duitsland

Werkzame stof
Naam van de fabrikant
Adres van de fabrikant
Productielocatie

Propaan-2-ol
Shell Chemicals Europe B.V.
Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Nederland
Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK
Rotterdam-Pernis Nederland

2.

SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

2.2.

Werkzame
stof

67-63-0

200-661-7

63,1

Max.

63,1

Soort(en) formulering

Formulering(en)

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar
Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar, doekjes geïmpreg
neerd met desinfecterende formulering

DEEL II
TWEEDE INFORMATIENIVEAU — META-SPC(“S)

META-SPC 1
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 1

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 1

Identificatiecode

meta SPC 1 perform IPA liquid
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Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

7.12.2020

1-1

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 04 — Voeding en diervoeders
PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks
op mens of dier worden gebruikt

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

2.2.

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

Soort(en) formulering van de meta-SPC 1

Formulering(en)

3.

Werkzame
stof

Max.

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Inademing van damp vermijden.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide of
waternevel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie
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TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 1

4.1.

Omschrijving van het gebruik
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Tabel 1. Gebruik # 1 — Desinfectie van oppervlakken — spuiten
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of
dier worden gebruikt

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten
gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkopper
vlakken in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in
cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Spuiten
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak gespoten

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen. —
Desinfectie na elk productie- en reinigingsproces of wanneer vereist volgens
operationele standaardprocedure (standard operating procedure, SOP)

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkings
materiaal

Fles: 250-1000 ml
verpakkingsmateriaal: hogedichtheidpolyethyleen (HDPE), surlyn/polypro
pyleen (PP)
materiaal van de sluiting is ofwel: PP, polyoxymethyleen (POM), lagedicht
heidpolyethyleen (LDPE), HDPE, polyethyleen (PE), ethyleenvinylacetaat
(EVA), roestvrij staal, polybutyleentereftalaat (PBT), (LD)PE, exp. polytetra
fluorethyleen PTFE, lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE), geëxpan
deerd PE (EXPPE), copolymeer PP
bus: 5-10 l
verpakkingsmateriaal: HDPE.
materiaal van de sluiting is ofwel: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l
verpakkingsmateriaal: EVA
materiaal van de sluiting: PP/silicone/EVA

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit gebruiksklaar product op het oppervlak en laat het minstens 1 minuut bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor bijvulprocedure, tenzij deze
vervangen kan worden door technische en/of organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product
oogbescherming dragen.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
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4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 2. Gebruik # 2 — Desinfectie van oppervlakken — wrijven
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of
dier worden gebruikt

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten
gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkopper
vlakken in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in
cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt op het oppervlak gespoten of geschonken en daarna afge
veegd of het doekje wordt bevochtigd door het onverdunde product erop
de spuiten of schenken en daarna dient het product op het oppervlak te wor
den geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Desinfectie na elk productie- en reinigingsproces of wanneer vereist volgens
SOP.

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkings
materiaal

Fles: 250-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE, surlyn/PP
materiaal van de sluiting is ofwel: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roestvrij
staal, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, copolymeer PP.
bus: 5-10 l
verpakkingsmateriaal: HDPE.
materiaal van de sluiting is ofwel: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l
verpakkingsmateriaal: EVA
materiaal van de sluiting: PP/silicone/EVA.

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit of schenk gebruiksklaar product op het oppervlak en veeg daarna af of bevochtig een doekje door het
gebruiksklare product erop te spuiten of schenken en veeg daarna het oppervlak af. Laat minstens 5 minuten
inwerken bij kamertemperatuur (2 ± 2 °C).
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor bijvulprocedure, tenzij deze
vervangen kan worden door technische en/of organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product
oogbescherming dragen.
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4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.3.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 3. Gebruik # 3 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
spuiten
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten
gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedings
middelenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Spuiten
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak gespoten.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Desinfectie na elk productie- en reinigingsproces of wanneer vereist volgens
SOP.

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkings
materiaal

Fles: 250-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE, surlyn/PP
materiaal van de sluiting is ofwel: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roestvrij
staal, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, copolymeer PP.
bus: 5-10 l
verpakkingsmateriaal: HDPE.
materiaal van de sluiting is ofwel: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l
verpakkingsmateriaal: EVA
materiaal van de sluiting: PP/silicone/EVA.

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit gebruiksklaar product op het oppervlak en laat het minstens 1 minuut (voor bacterie- en gistdodende werking)
of 2 minuten (virusdodende werking) bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C) inwerken.
4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor desinfectie van voedingsmiddelen
verwerkende machinerie en bijvulprocedure, tenzij deze vervangen kan worden door technische en/of
organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product oogbescherming dragen.
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4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.4.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 4. Gebruik # 4 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
wrijven
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten
gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedings
middelenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt op het oppervlak gespoten of geschonken en daarna afge
veegd of het doekje wordt bevochtigd door het onverdunde product erop
de spuiten of schenken en daarna dient het product op het oppervlak te wor
den geveegd.

ering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Desinfectie na elk productie- en reinigingsproces of wanneer vereist volgens
SOP.

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkings
materiaal

Fles: 250-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE, surlyn/PP
materiaal van de sluiting is ofwel: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roestvrij
staal, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, copolymeer PP.
bus: 5-10 l
verpakkingsmateriaal: HDPE.
materiaal van de sluiting is ofwel: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l
verpakkingsmateriaal: EVA
materiaal van de sluiting: PP/silicone/EVA.

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit gebruiksklaar product op het oppervlak en veeg daarna af of bevochtig een doekje door het gebruiksklare
product erop te spuiten of schenken en veeg daarna het oppervlak af. Laat minstens 5 minuten inwerken bij
kamertemperatuur (2 ± 2 °C).
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4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor desinfectie van voedingsmiddelen
verwerkende machinerie en bijvulprocedure, tenzij deze vervangen kan worden door technische en/of
organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product oogbescherming dragen.
4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING (1)VAN DE META-SPC 1

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Reinig het oppervlak zorgvuldig vóór gebruik.
Verwijder vóór desinfectie overtollig water van het oppervlak, indien van toepassing.
Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Zorg dat het oppervlak volledig nat is geworden.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Het product mag alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken worden toegepast.
Zorg voor voldoende ventilatie om de vorming van explosieve atmosfeer te voorkomen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Gebruik een trechter voor het bijvullen.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Kinderen en huisdieren verwijderd houden van kamers waar desinfectie plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie
voordat kinderen en huisdieren de behandelde kamers betreden. Dit geldt niet voor patiëntenkamers in
ziekenhuizen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Eerste hulp:
Bij ongeval: een antigifcentrum of een arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij contact met de huid: Wassen met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—

(1) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk
toegelaten gebruik in de meta-SPC 1.
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Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 36 maanden
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

6.

OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m3
voor de professionele gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

perform® sterile alcohol IPA
perform® classic alcohol IPA
buraton® IPA
perform® advanced alcohol IPA
arcana® IPA
clear IPA
pure IPA
disinfectant IPA
Surface disinfection liquid classic
sterile IPA
mikrozid® sterile liquid
Surface disinfection liquid sterile
BTS 6000

Toelatingsnummer

EU-0023656-0001 1-1

Triviale naam

IUPAC-naam

Propaan-2-ol

Functie
Werkzame
stof

CAS-nummer
67-63-0

META-SPC 2
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 2

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 2

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 2 perform wipes IPA

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1-2

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1

7.12.2020
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Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 04 — Voeding en diervoeders
PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks
op mens of dier worden gebruikt

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

2.2.

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

Soort(en) formulering van de meta-SPC 2

Formulering(en)

3.

Werkzame
stof

Max.

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar, doekjes geïmpreg
neerd met desinfecterende formulering

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Inademing van damp vermijden.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide of
waternevel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie
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TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 2

4.1.

Omschrijving van het gebruik
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Tabel 5. Gebruik # 1 — Desinfectie van oppervlakken — wrijven
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of
dier worden gebruikt

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten
gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkopper
vlakken in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in
cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes — Desinfectie na elk productie- en reinigingsproces of wanneer vereist volgens
SOP.

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkings
materiaal

Zachte verpakking: 1-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; biaxiaal georiënteerd
polypropyleen (BOPP) + gegoten polypropyleen (CPP)
Buidel: 10-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/PET
Houder: 50-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van sluiting is ofwel PP, PE3385

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
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4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 6. Gebruik # 2 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
wrijven
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten
gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedings
middelenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes — Desinfectie na elk productie- en reinigingsproces of wanneer vereist volgens
SOP.

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkings
materiaal

Zachte verpakking: 1-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Buidel: 10-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/PET
Houder: 50-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van sluiting is ofwel PP, PE3385

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
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4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING (2)VAN DE META-SPC 2

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Reinig het oppervlak zorgvuldig vóór gebruik.
Verwijder vóór desinfectie overtollig water van het oppervlak, indien van toepassing.
Zorg dat het oppervlak volledig nat is geworden.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Het product mag alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken worden toegepast.
Zorg voor voldoende ventilatie om de vorming van explosieve atmosfeer te voorkomen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Kinderen en huisdieren verwijderd houden van kamers waar desinfectie plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie
voordat kinderen en huisdieren de behandelde kamers betreden. Dit geldt niet voor patiëntenkamers in
ziekenhuizen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Eerste hulp:
Bij ongeval: een antigifcentrum of een arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij contact met de huid: Wassen met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 24 maanden
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

6.

OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m3
voor de professionele gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
(2) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk
toegelaten gebruik in de meta-SPC 2.
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7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

perform classic wipes IPA
buraton® wipes IPA
perform® advanced wipes IPA
arcana® wipes IPA
clear IPA wipes
pure IPA wipes
disinfectant IPA wipes
Surface disinfection wipes classic
perform® sterile wipes IPA
sterile IPA wipes
mikrozid® sterile wipes
Surface disinfection wipes sterile

Toelatingsnummer

EU-0023656-0002 1-2

Triviale naam

IUPAC-naam

Propaan-2-ol

Functie
Werkzame
stof

CAS-nummer
67-63-0

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1

META-SPC 3
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 3

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 3

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 3 mikrozid liquid

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

1-3

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 04 — Voeding en diervoeders
PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks
op mens of dier worden gebruikt

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

Werkzame
stof

67-63-0

200-661-7

63,1

Max.

63,1
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Soort(en) formulering van de meta-SPC 3

Formulering(en)

3.

7.12.2020

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Inademing van damp vermijden.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan
tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide of water
nevel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 3

4.1.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 7. Gebruik # 1 — Desinfectie van oppervlakken — spuiten
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkoppervlakken
in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in cleanrooms (klasse
A/B)
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Toepassingsmethode(n)

Spuiten
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak gespoten

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Desinfectie wanneer vereist volgens SOP.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Fles: 250-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE, surlyn/PP
materiaal van de sluiting is ofwel: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roestvrij staal,
PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, copolymeer PP
bus: 5-10 l
verpakkingsmateriaal: HDPE.
materiaal van de sluiting is ofwel: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l
verpakkingsmateriaal: EVA
Sluiting: PP/silicone/EVA

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit gebruiksklaar product op het oppervlak en laat het minstens 1 minuut bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor bijvulprocedure, tenzij deze
vervangen kan worden door technische en/of organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product
oogbescherming dragen.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 8. Gebruik # 2 — Desinfectie van oppervlakken — wrijven
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkoppervlakken
in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in cleanrooms (klasse
A/B)
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Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt op het oppervlak gespoten of geschonken en daarna afgeveegd of het
doekje wordt bevochtigd door het onverdunde product erop de spuiten of schenken
en daarna dient het product op het oppervlak te worden geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Desinfectie wanneer vereist volgens SOP.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Fles: 250-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE, surlyn/PP
materiaal van de sluiting is ofwel: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roestvrij staal,
PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, copolymeer PP
bus: 5-10 l
verpakkingsmateriaal: HDPE.
materiaal van de sluiting is ofwel: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l
verpakkingsmateriaal: EVA
Sluiting: PP/silicone/EVA

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit of schenk gebruiksklaar product op het oppervlak en veeg daarna af of bevochtig een doekje door het
gebruiksklare product erop te spuiten of schenken en veeg daarna het oppervlak af. Laat minstens 5 minuten
inwerken bij kamertemperatuur (2 ± 2 °C).
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor bijvulprocedure, tenzij deze
vervangen kan worden door technische en/of organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product
oogbescherming dragen.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.3.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 9. Gebruik # 3 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
spuiten
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
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Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedingsmidde
lenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Spuiten
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak gespoten.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Desinfectie wanneer vereist volgens SOP.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Fles: 250-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE, surlyn/PP
materiaal van de sluiting is ofwel: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roestvrij staal,
PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, copolymeer PP
bus: 5-10 l
verpakkingsmateriaal: HDPE.
materiaal van de sluiting is ofwel: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l
verpakkingsmateriaal: EVA
Sluiting: PP/silicone/EVA

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit gebruiksklaar product op het oppervlak en laat het minstens 1 minuut (voor bacterie- en gistdodende werking)
of 2 minuten (virusdodende werking) bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C) inwerken.
4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor desinfectie van voedingsmiddelen
verwerkende machinerie en bijvulprocedure, tenzij deze vervangen kan worden door technische en/of
organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product oogbescherming dragen.
4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.4.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 10. Gebruik # 4 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
wrijven
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een pre
cieze beschrijving van het toe
gelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
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Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedingsmidde
lenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt op het oppervlak gespoten of geschonken en daarna afgeveegd of het
doekje wordt bevochtigd door het onverdunde product erop de spuiten of schenken
en daarna dient het product op het oppervlak te worden geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Desinfectie wanneer vereist volgens SOP.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Fles: 250-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE, surlyn/PP
materiaal van de sluiting is ofwel: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roestvrij staal,
PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, copolymeer PP
bus: 5-10 l
verpakkingsmateriaal: HDPE.
materiaal van de sluiting is ofwel: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l
verpakkingsmateriaal: EVA
materiaal van de sluiting: PP/silicone/EVA

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit of schenk gebruiksklaar product op het oppervlak en veeg daarna af of bevochtig een doekje door het
gebruiksklare product erop te spuiten of schenken en veeg daarna het oppervlak af. Laat minstens 5 minuten
inwerken bij kamertemperatuur (2 ± 2 °C).
4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor desinfectie van voedingsmiddelen
verwerkende machinerie en bijvulprocedure, tenzij deze vervangen kan worden door technische en/of
organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product oogbescherming dragen.
4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING (3)VAN DE META-SPC 3

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Reinig het oppervlak zorgvuldig vóór gebruik.
Verwijder vóór desinfectie overtollig water van het oppervlak, indien van toepassing.
Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Zorg dat het oppervlak volledig nat is geworden.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

(3) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk
toegelaten gebruik in de meta-SPC 3.

5.2.
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Risicobeperkende maatregelen
Het product mag alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken worden toegepast.
Zorg voor voldoende ventilatie om de vorming van explosieve atmosfeer te voorkomen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Gebruik een trechter voor het bijvullen.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Kinderen en huisdieren verwijderd houden van kamers waar desinfectie plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie
voordat kinderen en huisdieren de behandelde kamers betreden. Dit geldt niet voor patiëntenkamers in
ziekenhuizen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Eerste hulp:
Bij ongeval: een antigifcentrum of een arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij contact met de huid: Wassen met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 36 maanden
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

6.

OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m3
voor de professionele gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

mikrozid® classic liquid
mikrozid® IPA liquid
Surface Disinfection liquid pure

Toelatingsnummer

EU-0023656-0003 1-3

Triviale naam
Propaan-2-ol

IUPAC-naam

Functie
Werkzame stof

CAS-nummer
67-63-0

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1
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META-SPC 4
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 4

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 4

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 4 mikrozid wipes

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

1-4

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 04 — Voeding en diervoeders
PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks
op mens of dier worden gebruikt

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

2.2.

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

Soort(en) formulering van de meta-SPC 4

Formulering(en)

3.

Werkzame
stof

Max.

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar, doekjes geïmpreg
neerd met desinfecterende formulering

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 4

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Inademing van damp vermijden.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Oogbescherming dragen.
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BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan
tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide of water
nevel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 4

4.1.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 11. Gebruik # 1 — Desinfectie van oppervlakken — wrijven
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkoppervlakken
in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in cleanrooms (klasse
A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes
Desinfectie wanneer vereist volgens SOP.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Zachte verpakking: 1-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Buidel: 10-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/PET
Houder: 50-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van sluiting is ofwel PP, PE3385

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
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4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 12. Gebruik # 2 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
wrijven
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedingsmidde
lenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes
Desinfectie wanneer vereist volgens SOP.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Zachte verpakking: 1-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Buidel: 10-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/PET
Houder: 50-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van sluiting is ofwel PP, PE3385

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
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4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING (4)VAN DE META-SPC 4

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Reinig het oppervlak zorgvuldig vóór gebruik.
Verwijder vóór desinfectie overtollig water van het oppervlak, indien van toepassing.
Zorg dat het oppervlak volledig nat is geworden.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Het product mag alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken worden toegepast.
Zorg voor voldoende ventilatie om de vorming van explosieve atmosfeer te voorkomen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Kinderen en huisdieren verwijderd houden van kamers waar desinfectie plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie
voordat kinderen en huisdieren de behandelde kamers betreden. Dit geldt niet voor patiëntenkamers in
ziekenhuizen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Eerste hulp:
Bij ongeval: een antigifcentrum of een arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij contact met de huid: wassen met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 24 maanden
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

6.

OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m3
voor de professionele gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
(4) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk
toegelaten gebruik in de meta-SPC 4.
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7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

mikrozid® classic wipes
mikrozid® IPA wipes
surface disinfection wipes classic

Toelatingsnummer

EU-0023656-0004 1-4

Triviale naam

IUPAC-naam

Propaan-2-ol

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

67-63-0

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1

META-SPC 5
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 5

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 5

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 5 kodan wipes IPA pro

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

1-5

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 04 — Voeding en diervoeders
PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks
op mens of dier worden gebruikt

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 5

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 5

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

2.2.

Werkzame
stof

67-63-0

200-661-7

63,1

Max.

63,1

Soort(en) formulering van de meta-SPC 5

Formulering(en)

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar, doekjes geïmpreg
neerd met desinfecterende formulering
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GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 5

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Inademing van damp vermijden.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan
tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide of water
nevel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 5

4.1.

Omschrijving van het gebruik

Tabel 13. Gebruik # 1 — Desinfectie van oppervlakken — wrijven
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkoppervlakken
in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in cleanrooms (klasse
A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes
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Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Zachte verpakking: 1-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Buidel: 10-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/PET
Houder: 50-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van sluiting is ofwel PP, PE3385

7.12.2020

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 14. Gebruik # 2 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
wrijven
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedingsmidde
lenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes
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Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Zachte verpakking: 1-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Buidel: 10-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/PET
Houder: 50-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van sluiting is ofwel PP, PE3385

L 410/31

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING (5)VAN DE META-SPC 5

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Reinig het oppervlak zorgvuldig vóór gebruik.
Verwijder vóór desinfectie overtollig water van het oppervlak, indien van toepassing.
Zorg dat het oppervlak volledig nat is geworden.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Het product mag alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken worden toegepast.
Zorg voor voldoende ventilatie om de vorming van explosieve atmosfeer te voorkomen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Kinderen en huisdieren verwijderd houden van kamers waar desinfectie plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie
voordat kinderen en huisdieren de behandelde kamers betreden. Dit geldt niet voor patiëntenkamers in
ziekenhuizen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Eerste hulp:
Bij ongeval: een antigifcentrum of een arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

(5) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk
toegelaten gebruik in de meta-SPC 5.
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Bij contact met de huid: wassen met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 24 maanden
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

6.

OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m3
voor de professionele gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 5

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

kodan® wipes pure
schülke® classic wipes

Toelatingsnummer

EU-0023656-0005 1-5

Triviale naam

IUPAC-naam

Propaan-2-ol

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

67-63-0

EG-nummer
200-661-7

META-SPC 6
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 6

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 6

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 6 kodan wipes IPA

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1-6

Gehalte (%)
63,1

7.12.2020
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Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 04 — Voeding en diervoeders
PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks
op mens of dier worden gebruikt

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 6

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 6

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

2.2.

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

Soort(en) formulering van de meta-SPC 6

Formulering(en)

3.

Werkzame
stof

Max.

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar, doekjes geïmpreg
neerd met desinfecterende formulering

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 6

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Inademing van damp vermijden.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan
tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide of water
nevel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie
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4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 6

4.1.

Omschrijving van het gebruik

7.12.2020

Tabel 15. Gebruik # 1 — Desinfectie van oppervlakken — wrijven
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkoppervlakken
in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in cleanrooms (klasse
A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel
Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Zachte verpakking: 1-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Buidel: 10-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/PET
Houder: 50-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van sluiting is ofwel PP, PE3385

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.2.
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Omschrijving van het gebruik
Tabel 16. Gebruik # 2 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
wrijven
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën inclusief Mycobacterium tuberculosis
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedingsmidde
lenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel
Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Zachte verpakking: 1-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Buidel: 10-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: LDPE/PET
Houder: 50-200 doekjes
Verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van sluiting is ofwel PP, PE3385

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
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5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING (6)VAN DE META-SPC 6

5.1.

Gebruiksvoorschrift

7.12.2020

Reinig het oppervlak zorgvuldig vóór gebruik.
Verwijder vóór desinfectie overtollig water van het oppervlak, indien van toepassing.
Zorg dat het oppervlak volledig nat is geworden.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.
5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Het product mag alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken worden toegepast.
Zorg voor voldoende ventilatie om de vorming van explosieve atmosfeer te voorkomen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Kinderen en huisdieren verwijderd houden van kamers waar desinfectie plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie
voordat kinderen en huisdieren de behandelde kamers betreden. Dit geldt niet voor patiëntenkamers in
ziekenhuizen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Eerste hulp:
Bij ongeval: een antigifcentrum of een arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij contact met de huid: Wassen met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 24 maanden
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

6.

OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m3
voor de professionele gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
(6) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk
toegelaten gebruik in de meta-SPC 6.
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7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 6

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

schülke Hygiene-Tücher
SOS Desinfizierende Feuchttücher
SOS Hygiene-Tücher
kodan® clean comfort wipes
schülke clean comfort wipes
Hygiene-Tücher
Desinfizierende Feuchttücher
Desinfektionstücher
clean comfort wipes
disinfecting wipes

Toelatingsnummer

EU-0023656-0006 1-6

Triviale naam

IUPAC-naam

Propaan-2-ol

Functie
Werkzame stof

CAS-nummer
67-63-0

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1

META-SPC 7
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 7

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 7

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 7 AntiLy SD

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

1-7

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 04 — Voeding en diervoeders
PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks
op mens of dier worden gebruikt

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 7

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 7

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

Werkzame
stof

67-63-0

200-661-7

63,1

Max.

63,1
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2.2.
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Soort(en) formulering van de meta-SPC 7

Formulering(en)

3.

7.12.2020

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 7

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Inademing van damp vermijden.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan
tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide of water
nevel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 7

4.1.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 17. Gebruik # 1 — Desinfectie van oppervlakken — spuiten
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkoppervlakken
in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in cleanrooms (klasse
A/B)
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Toepassingsmethode(n)

Spuiten
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak gespoten.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Fles: 125-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE
Materiaal van klepdeksel: PP; Nevelspuit: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM,
EVA, roestvrij staal); Spuitkop: complex systeem (PP, PE, POM, synthetische olie, sili
conenolie)

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit het gebruiksklare product op de oppervlakken en laat het minstens 1 minuut bij kamertemperatuur (20 ± 2 °
C) inwerken.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor bijvulprocedure, tenzij deze
vervangen kan worden door technische en/of organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product
oogbescherming dragen.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 18. Gebruik # 2 — Desinfectie van oppervlakken — wrijven
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkoppervlakken
in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in cleanrooms (klasse
A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt op doekjes aangebracht door schenken, spuiten of doordrenken en
het oppervlak wordt daarna grondig afgeveegd met het doordrenkte doekje (nat
afvegen).
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Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Fles: 125-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE
Materiaal van klepdop: PP
Nevelspuit: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal);
Spuitkop: complex systeem (PP, PE, POM, synthetische olie, siliconenolie)
Bus: 5-30 l
verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van de sluiting: HDPE

7.12.2020

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Breng het gebruiksklare product op doekjes aan door schenken, spuiten of doordrenken en veeg het oppervlak
grondig met het natte doekje (nat afvegen). Laat minstens 5 minuten inwerken bij kamertemperatuur (2 ± 2 °C).
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor bijvulprocedure, tenzij deze
vervangen kan worden door technische en/of organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product
oogbescherming dragen.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.3.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 19. Gebruik # 3 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
spuiten
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedingsmidde
lenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)
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Toepassingsmethode(n)

Spuiten
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak gespoten.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Fles: 125-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE
Materiaal van klepdop: PP
Nevelspuit: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal)
Spuitkop: complex systeem (PP, PE, POM, synthetische olie, siliconenolie)

L 410/41

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Spuit gebruiksklaar product op het oppervlak en laat het minstens 1 minuut (voor bacterie- en gistdodende werking)
of 2 minuten (virusdodende werking) bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C) inwerken.
4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor desinfectie van voedingsmiddelen
verwerkende machinerie en bijvulprocedure, tenzij deze vervangen kan worden door technische en/of
organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product oogbescherming dragen.
4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.4.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 20. Gebruik # 4 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
wrijven
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedingsmidde
lenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)
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Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt op doekjes aangebracht door schenken, spuiten of doordrenken en
het oppervlak wordt daarna grondig afgeveegd met het doordrenkte doekje (nat
afvegen).

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklaar. Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Fles: 125-1000 ml
verpakkingsmateriaal: HDPE
Materiaal van klepdop: PP
Nevelspuit: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal)
Spuitkop: complex systeem (PP, PE, POM, synthetische olie, siliconenolie)
Bus: 5-30 l
verpakkingsmateriaal: HDPE
materiaal van de sluiting: HDPE

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Breng het gebruiksklare product op doekjes aan door schenken, spuiten of doordrenken en veeg het oppervlak
grondig met het natte doekje (nat afvegen). Laat minstens 5 minuten inwerken bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C).
4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan toegepast worden voor desinfectie van voedingsmiddelen
verwerkende machinerie en bijvulprocedure, tenzij deze vervangen kan worden door technische en/of
organisatorische maatregelen: Tijdens het hanteren van het product oogbescherming dragen.
4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING (7)VAN DE META-SPC 7

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Reinig het oppervlak zorgvuldig vóór gebruik.
Verwijder vóór desinfectie overtollig water van het oppervlak, indien van toepassing.
Niet meer dan 25 ml/m2 aanbrengen.
Zorg dat het oppervlak volledig nat is geworden.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Het product mag alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken worden toegepast.
Zorg voor voldoende ventilatie om de vorming van explosieve atmosfeer te voorkomen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Gebruik een trechter voor het bijvullen.

(7) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk
toegelaten gebruik in de meta-SPC 7.
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Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Kinderen en huisdieren verwijderd houden van kamers waar desinfectie plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie
voordat kinderen en huisdieren de behandelde kamers betreden. Dit geldt niet voor patiëntenkamers in
ziekenhuizen.
5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Eerste hulp:
Bij ongeval: Een antigifcentrum of een arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij contact met de huid: Wassen met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 36 maanden
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

6.

OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m3
voor de professionele gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 7

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

AntiLy 5

Toelatingsnummer

EU-0023656-0007 1-7

Triviale naam

IUPAC-naam

Propaan-2-ol

7.2.

Functie
Werkzame stof

CAS-nummer
67-63-0

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

AntiLy 6

Toelatingsnummer

EU-0023656-0008 1-7

Triviale naam
Propaan-2-ol

IUPAC-naam

Functie
Werkzame stof

CAS-nummer
67-63-0

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1
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META-SPC 8
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 8

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 8

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 8 AntiLy SD wipes

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

1-8

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 04 — Voeding en diervoeders
PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks
op mens of dier worden gebruikt

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 8

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 8

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Propaan-2-ol

2.2.

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

Soort(en) formulering van de meta-SPC 8

Formulering(en)

3.

Werkzame
stof

Max.

Alle andere vloeistoffen (AL), gebruiksklaar, doekjes geïmpreg
neerd met desinfecterende formulering

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 8

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Vonkvrij gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Inademing van damp vermijden.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Oogbescherming dragen.
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BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan
tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide of water
nevel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 8

4.1.

Omschrijving van het gebruik

Tabel 21. Gebruik # 1 — Desinfectie van oppervlakken — wrijven
Productsoort

PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier
worden gebruikt

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken zoals kleine werkoppervlakken
in medische en niet-medische ruimten, evenals oppervlakken in cleanrooms (klasse
A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Houder: 100-150 doekjes
Verpakking: HDPE
Materiaal van de sluiting: HDPE
Pakket: 100-150 doekjes
Verpakking: PET/PE

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
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4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 22. Gebruik # 2 — Desinfectie van oppervlakken dat met voedsel en diervoeder in contact komt —
wrijven
Productsoort

PT 04 — Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

—

Doelorganisme(n) (met inbe
grip van ontwikkelingssta
dium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —
Wetenschappelijke naam: Virussen
Triviale naam: —
Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van schone, niet-poreuze oppervlakken in keukens en voedingsmidde
lenindustrie, met inbegrip van cleanrooms (klasse A/B)

Toepassingsmethode(n)

Wrijven
Product wordt rechtstreeks op het oppervlak geveegd.

Dosering(en) en frequentie

Gebruiksklare doekjes

Categorie/categorieën gebrui
kers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en ver
pakkingsmateriaal

Houder: 100-150 doekjes
Verpakking: HDPE
Materiaal van de sluiting: HDPE
Pakket: 100-150 doekjes
Verpakking: PET/PE

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Veeg het oppervlak grondig met het doekje af en laat minstens 5 minuten bij kamertemperatuur (20 ± 2 °C)
inwerken.
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ehbo-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
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4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING (8)VAN DE META-SPC 8

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Reinig het oppervlak zorgvuldig vóór gebruik.
Verwijder vóór desinfectie overtollig water van het oppervlak, indien van toepassing.
Zorg dat het oppervlak volledig nat is geworden.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Het product mag alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken worden toegepast.
Zorg voor voldoende ventilatie om de vorming van explosieve atmosfeer te voorkomen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Kinderen en huisdieren verwijderd houden van kamers waar desinfectie plaatsvindt. Zorg voor voldoende ventilatie
voordat kinderen en huisdieren de behandelde kamers betreden. Dit geldt niet voor patiëntenkamers in
ziekenhuizen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Eerste hulp:
Bij ongeval: een antigifcentrum of een arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij contact met de huid: wassen met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
—

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 24 maanden
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

6.

OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m3
voor de professionele gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.
(8) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk
toegelaten gebruik in de meta-SPC 8.
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7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 8

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

AntiLy 5 wipes

Toelatingsnummer

EU-0023656-0009 1-8

Triviale naam

IUPAC-naam

Propaan-2-ol
7.2.

Functie
Werkzame stof

CAS-nummer
67-63-0

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

AntiLy 6 wipes

Toelatingsnummer

EU-0023656-0010 1-8

Triviale naam
Propaan-2-ol

IUPAC-naam

Functie
Werkzame stof

CAS-nummer
67-63-0

EG-nummer
200-661-7

Gehalte (%)
63,1
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1992 VAN DE COMMISSIE
van 2 december 2020
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 wat betreft de lijst van luchtvaartmaatschappijen
waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de
vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de
Gemeenschap is opgelegd en het informeren van reizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij,
en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG (1), en met name artikel 4, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 474/2006 (2) van de Commissie is de lijst vastgesteld van luchtvaartmaatschappijen waaraan
in de Unie een exploitatieverbod is opgelegd.

(2)

Sommige lidstaten en het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (“het Agentschap”)
hebben de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2111/2005 informatie verstrekt die
relevant is voor de bijwerking van die lijst. Derde landen en internationale organisaties hebben eveneens relevante
informatie meegedeeld. Mede op basis van die verstrekte informatie is beslist dat de lijst moest worden bijgewerkt.

(3)

De Commissie heeft alle betrokken luchtvaartmaatschappijen hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving door die maatschappijen, in kennis
gesteld van de essentiële feiten en overwegingen die aan de basis liggen van haar beslissing om aan die luchtvaart
maatschappijen een exploitatieverbod op te leggen in de Unie of om de voorwaarden te wijzigen van een
exploitatieverbod dat is opgelegd aan een luchtvaartmaatschappij die is opgenomen in de lijst in bijlage A of B bij
Verordening (EG) nr. 474/2006.

(4)

De Commissie heeft de betrokken luchtvaartmaatschappijen de gelegenheid geboden om alle relevante documenten
te raadplegen, om schriftelijke opmerkingen in te dienen en om een mondelinge uiteenzetting te geven aan de
Commissie en aan het bij Verordening (EG) nr. 2111/2005 opgerichte comité (het “EU-comité inzake veiligheid van
de luchtvaart”).

(5)

De Commissie heeft het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart in kennis gesteld van het gezamenlijk overleg
dat in het kader van Verordening (EG) nr. 2111/2005 en Verordening (EG) nr. 473/2006 (3) van de Commissie wordt
gepleegd met de bevoegde autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen van Belarus, de Dominicaanse Republiek,
Kazachstan, Moldavië, Pakistan en Rusland. De Commissie heeft het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart
ook geïnformeerd over de situatie op het gebeid van luchtvaartveiligheid in Armenië, Congo (Brazzaville),
Equatoriaal-Guinea, Indonesië en Kirgizië.

(6)

Het Agentschap heeft de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart informatie verstrekt over
de technische beoordelingen die zijn uitgevoerd in het kader van de initiële beoordeling en van het permanente
toezicht op vergunningen voor exploitanten uit derde landen (“TCO-vergunningen”) die zijn afgegeven
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 452/2014 (4) van de Commissie.

(1) PB L 344 van 27.12.2005, blz. 15.
(2) Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG)
nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een
exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (PB L 84 van 23.3.2006, blz. 14).
(3) Verordening (EG) nr. 473/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de in hoofdstuk II
van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaat
schappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (PB L 84 van 23.3.2006, blz. 8).
(4) Verordening (EU) nr. 452/2014 van de Commissie van 29 april 2014 tot vaststelling van technische eisen en administratieve
procedures voor vluchtuitvoering door exploitanten uit derde landen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 133 van 6.5.2014, blz. 12).
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(7)

Het Agentschap heeft de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart ook op de hoogte gebracht
van de resultaten van de analyse van platforminspecties die voortvloeien uit het SAFA-programma (Safety
Assessment of Foreign Aircraft), dat is uitgevoerd in het kader van het EU-programma voor platforminspecties
waarin Verordening (EU) nr. 965/2012 (5) van de Commissie voorziet.

(8)

Het Agentschap heeft de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart voorts informatie verstrekt
over de projecten voor technische bijstand die het heeft uitgevoerd in derde landen waartegen een exploitatieverbod
is uitgevaardigd op grond van Verordening (EG) nr. 474/2006. Bovendien heeft het Agentschap informatie verstrekt
over de plannen en verzoeken om verdere technische bijstand en samenwerking teneinde de administratieve en
technische capaciteiten van burgerluchtvaartautoriteiten in derde landen te verbeteren, zodat hulp kan worden
geboden bij het verhelpen van gevallen van niet-naleving van toepasselijke internationale veiligheidsnormen voor de
burgerluchtvaart. De lidstaten werd verzocht om dergelijke verzoeken op bilaterale basis te beantwoorden, in overleg
met de Commissie en het Agentschap. In dat verband heeft de Commissie herhaald dat het nuttig is aan de
internationale luchtvaartgemeenschap informatie te verstrekken, met name via het Aviation Safety Implementation
Assistance Partnership van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, over technische bijstand die de Unie en de
lidstaten aan derde landen verlenen om de veiligheid van de luchtvaart in de wereld te verbeteren.

(9)

Eurocontrol heeft de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart geactualiseerde informatie
verstrekt over de status van de SAFA- en TCO-waarschuwingsfuncties, met inbegrip van statistieken over
waarschuwingsberichten voor luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd.
Luchtvaartmaatschappijen uit de Unie

(10)

Verschillende lidstaten hebben de Commissie en het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart in kennis gesteld
van de handhavingsmaatregelen die zij hebben genomen naar aanleiding van een door het Agentschap uitgevoerde
analyse van de resultaten van platforminspecties van luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen uit de Unie, van
door het Agentschap uitgevoerde normalisatie-inspecties, aangevuld met informatie van specifieke inspecties en
audits door nationale luchtvaartautoriteiten.

(11)

De lidstaten hebben herhaald dat zij desgevallend bereid zijn maatregelen te treffen als uit relevante veiligheidsin
formatie blijkt dat de niet-naleving van de relevante veiligheidsnormen door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie
acute veiligheidsrisico’s zou doen ontstaan.
Luchtvaartmaatschappijen uit Belarus

(12)

Luchtvaartmaatschappijen uit Belarus zijn nog nooit opgenomen in bijlage A of B bij Verordening (EG) nr. 474/
2006.

(13)

De Commissie is toezicht blijven houden op de door de bevoegde autoriteit van Belarus, namelijk het departement
luchtvaart van Belarus (AD-BLR), geboekte vooruitgang bij het versterken van haar capaciteit om te waarborgen dat
in Belarus gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de internationale veiligheidsnormen naleven bij de uitoefening
van hun activiteiten.

(14)

Op 8 oktober 2020 heeft een technische vergadering plaatsgevonden tussen de Commissie, het Agentschap en
vertegenwoordigers van AD-BLR om de door AD-BLR ondernomen acties te bespreken, met inbegrip van de
maatregelen om tegemoet te komen aan de veiligheidstekortkomingen die het Agentschap had vastgesteld tijdens
zijn technische beoordelingen in het kader van de initiële beoordeling en het permanente toezicht op TCOvergunningen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 452/2014 van de Commissie.

(15)

Tijdens die vergadering heeft AD-BLR informatie verstrekt over zijn nieuwe organisatiestructuur, met inbegrip van
de aanwerving en opleiding van het personeel, de werking van zijn kwaliteitsdienst, de status van de hercertificering
van door AD-BLR gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen en de tijdelijke beperkingen die aan sommige luchtvaart
maatschappijen zijn opgelegd, alsmede over de activiteiten die in het kader van zijn toezichtsprogramma zijn
verricht. AD-BLR merkte ook op dat de uitvoering van het corrigerende actieplan dat is opgesteld naar aanleiding
van de in maart 2019 tijdens het beoordelingsbezoek van de Unie ter plaatse geconstateerde tekortkomingen, is
voltooid.

(5) Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve
procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 296
van 25.10.2012, blz. 1).
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(16)

Op 17 november 2020 heeft de Commissie het EU-Comité inzake veiligheid van de luchtvaart in kennis gesteld van
de door AD-BLR verstrekte toelichting. Op basis hiervan is het niet gerechtvaardigd deze luchtvaartmaatschappijen
op te nemen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006, ook al zijn er enkele tekortkomingen met betrekking
tot bepaalde door AD-BLR gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen die moeten worden aangepakt, zoals het niet
aanpassen van het onderhoudsprogramma aan het type vluchtuitvoering of tekortkomingen in het beheer van
onderdelen met een vast onderhoudsinterval of met een vaste levensduur.

(17)

Daarom oordeelt de Commissie, overeenkomstig de gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 2111/2005, dat er op dit ogenblik geen redenen zijn om luchtvaartmaatschappijen uit Belarus
op te nemen in de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie.

(18)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in Belarus gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de relevante
internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan al deze luchtvaartmaat
schappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

(19)

Als uit relevante veiligheidsinformatie blijkt dat de niet-naleving van internationale veiligheidsnormen
veiligheidsrisico’s dreigt te veroorzaken, kan de Commissie genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/2005.

Luchtvaartmaatschappijen uit de Dominicaanse Republiek
(20)

Luchtvaartmaatschappijen uit de Dominicaanse Republiek zijn nog nooit opgenomen in bijlage A of B bij
Verordening (EG) nr. 474/2006.

(21)

Van 27 tot en met 31 januari 2020 hebben vertegenwoordigers van de Commissie, het Agentschap en de lidstaten in
de Dominicaanse Republiek een beoordelingsbezoek van de Unie ter plaatse verricht in de kantoren van het Instituto
Dominicano de Aviación Civil (IDAC). Hoewel uit de resultaten van dat bezoek bleek dat het IDAC over de capaciteit
beschikte om toezicht te houden op de luchtvaartactiviteiten in de Dominicaanse Republiek, werden een aantal
zwakke punten in het systeem voor veiligheidstoezicht vastgesteld. Die tekortkomingen doen echter geen
onmiddellijke veiligheidsproblemen rijzen. Het IDAC heeft een corrigerend actieplan ontwikkeld om de vastgestelde
tekortkomingen aan te pakken en heeft dat op 15 april 2020 aan de Commissie toegezonden.

(22)

Op 4 november 2020 heeft het IDAC een voortgangsverslag over de uitvoering van zijn actieplan met corrigerende
maatregelen ingediend. Dat voortgangsverslag bevatte gedetailleerde informatie over elke geconstateerde
tekortkoming, zoals de analyse van de onderliggende oorzaken, de voortgang van de uitgevoerde corrigerende
maatregelen, de verschillende taken van elke maatregel en de voortgang ervan, alsmede een gedetailleerde follow-up.
Volgens het IDAC is het corrigerende actieplan voor 87,66 % voltooid.

(23)

Op basis van dit verslag is de Commissie van oordeel dat het IDAC in dit stadium over de nodige capaciteit en
bereidheid beschikt om de tijdens het bezoek vastgestelde veiligheidstekortkomingen aan te pakken en dat het zijn
actieplan effectief uitvoert. Om die redenen was het niet nodig om het IDAC te laten horen door het Comité inzake
veiligheid van de luchtvaart van de EU.

(24)

Daarom oordeelt de Commissie, overeenkomstig de gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 2111/2005, dat er op dit ogenblik geen redenen zijn om luchtvaartmaatschappijen uit de
Dominicaanse Republiek op te nemen in de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is
opgelegd in de Unie.

(25)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in de Dominicaanse Republiek gecertificeerde luchtvaartmaat
schappijen de relevante internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan
al deze luchtvaartmaatschappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

(26)

Als uit relevante veiligheidsinformatie blijkt dat de niet-naleving van internationale veiligheidsnormen
veiligheidsrisico’s dreigt te veroorzaken, kan de Commissie genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/2005.
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Luchtvaartmaatschappijen uit Kazachstan
(27)

In 2016 (6) zijn luchtvaartmaatschappijen uit Kazachstan geschrapt uit bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(28)

In februari 2020 is de Commissie, als gevolg van een duidelijke achteruitgang van het veiligheidstoezicht door de
bevoegde autoriteiten in Kazachstan, overleg gestart op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 473/
2006. Het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart heeft tijdens zijn vergadering in mei 2020 een overzicht
gekregen van de situatie op het gebied van veiligheidstoezicht in Kazachstan.

(29)

Naar aanleiding van de vergadering van het EU-Comité inzake veiligheid van de luchtvaart van mei 2020 hebben de
Commissie en het Agentschap voortdurend contact onderhouden met het burgerluchtvaartcomité van Kazachstan
(CAC KZ) en de luchtvaartadministratie van de Kazakstan Joint Stock Company (AAK) om verdere gegevens en
informatie te verzamelen. De Commissie heeft met name uitleg gevraagd over de beslissing van AAK om het Air
Operator Certificate (AOC) van Sigma Airlines om veiligheidsredenen in te trekken.

(30)

Op 16 oktober 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de Commissie, het Agentschap, de lidstaten en
vertegenwoordigers van CAC KZ en AAK. AAK heeft een uitgebreid overzicht gegeven van haar functies, van haar
veiligheidstoezicht, met inbegrip van een update van de lijst van AOC-houders, geregistreerde luchtvaartuigen,
ongevallen, ernstige incidenten en voorvallen in de luchtvaart, en van de door haar opgelegde handhavings
maatregelen. Voorts heeft AAK een overzicht verstrekt van haar toezichtsactiviteiten, haar plannen met betrekking
tot de rekrutering en opleiding van technisch personeel en haar strategische benadering van technische
ontwikkelingen in de context van de capaciteitsopbouw op het gebied van luchtvaartveiligheid. Daarnaast heeft
AAK toelichting gegeven over de ontwikkeling van aanvullende toezichtsprocedures, een betere uitvoering van het
programma voor veiligheidstoezicht en maatregelen voor de implementatie van een kwaliteitsbeheersysteem.

(31)

Het AAK heeft benadrukt dat het, samen met CAC KZ, maatregelen neemt om het veiligheidstoezicht in Kazachstan
te verbeteren, met inbegrip van de noodzakelijke wijziging van het nationale rechtskader, die moet leiden tot een
betere functionele scheiding tussen de twee bevoegde luchtvaartautoriteiten (AAK en CAC KZ).

(32)

Op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, met inbegrip van de beoordelingen van de TCOvergunning van het Agentschap en de, zowel vóór als tijdens de vergadering van 16 oktober 2020, door het AAK
verstrekte informatie blijkt dat aanzienlijke inspanningen worden geleverd die leiden tot belangrijke stappen om de
veiligheidssituatie in Kazachstan aan te pakken. De Commissie erkent de tot dusver genomen maatregelen maar zal
de verdere ontwikkeling van de situatie blijven monitoren en beoordelen. In dit verband is de Commissie
voornemens met de hulp van het Agentschap en de lidstaten een beoordelingsbezoek van de Unie aan Kazachstan
uit te voeren.

(33)

In het licht van de voornoemde bewijsstukken van de door AAK en CAC KZ ondernomen acties en overeenkomstig
de gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2111/2005, is de Commissie
derhalve van oordeel dat er op dit ogenblik geen redenen zijn om luchtvaartmaatschappijen uit Kazachstan op te
nemen in de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie.

(34)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in Kazachstan gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de relevante
internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan al deze luchtvaartmaat
schappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

(35)

Als uit relevante veiligheidsinformatie blijkt dat de niet-naleving van internationale veiligheidsnormen
veiligheidsrisico’s dreigt te veroorzaken, kan de Commissie genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/2005.
Luchtvaartmaatschappijen uit Moldavië

(36)

Luchtvaartmaatschappijen uit Moldavië, met uitzondering van de drie luchtvaartmaatschappijen Air Moldova, Fly
One en Aerotranscargo, zijn in 2019 (7) opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2214 van de Commissie van 8 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006
met betrekking tot de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie (PB L 334 van
9.12.2016, blz. 6).
(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/618 van de Commissie van 15 april 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 met
betrekking tot de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie
(PB L 106 van 17.4.2019, blz. 1).
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(37)

Op 23 juli 2020 heeft op verzoek van Moldavië en als onderdeel van de permanente monitoringactiviteiten een
vergadering plaatsgevonden tussen de Commissie en vertegenwoordigers van de burgerluchtvaartautoriteit van
Moldavië (CAAM), tijdens dewelke de CAAM een overzicht heeft gegeven van haar functies, met inbegrip van de
basisbeginselen voor het uitoefenen van veiligheidstoezicht. Voorts heeft de CAAM een overzicht verstrekt van de
ontwikkelingen en de voortgang bij de uitvoering van haar corrigerend actieplan om gevolg te geven aan de
opmerkingen en aanbevelingen naar aanleiding van het beoordelingsbezoek van de Unie ter plaatse in februari 2019.

(38)

Ten slotte heeft de CAAM op 31 juli 2020, als follow-up van de technische vergadering, aanvullende informatie
verstrekt over de vooruitgang die zij heeft geboekt bij de uitvoering van het corrigerend actieplan om de door het
beoordelingsteam van de Unie vastgestelde veiligheidstekortkomingen aan te pakken. Op basis van de verstrekte
informatie lijkt de CAAM enige vooruitgang te hebben geboekt bij de tenuitvoerlegging van internationale
veiligheidsnormen. Momenteel is er echter onvoldoende bewijs om de opheffing van de operationele beperkingen
voor luchtvaartmaatschappijen uit Moldavië te rechtvaardigen De verstrekte informatie over de verbeteringen moet
verder worden geverifieerd, bij voorkeur tijdens een beoordelingsbezoek van de Unie aan Moldavië.

(39)

Daarom oordeelt de Commissie, overeenkomstig de gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 2111/2005, dat er op dit ogenblik wat luchtvaartmaatschappijen uit Moldavië betreft geen
redenen zijn om de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie te
wijzigen.

(40)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in Moldavië gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de relevante
internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan al deze luchtvaartmaat
schappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

(41)

Als uit relevante veiligheidsinformatie blijkt dat de niet-naleving van internationale veiligheidsnormen
veiligheidsrisico’s dreigt te veroorzaken, kan de Commissie genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/2005.
Luchtvaartmaatschappijen uit Pakistan

(42)

Pakistan International Airlines is in maart 2007 (8) opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 474/2006 en in
november 2007 (9) geschrapt.

(43)

Op 24 juni 2020 bleek uit een verklaring van de Pakistaanse federale minister van Luchtvaart dat een groot aantal
van de door de Pakistaanse burgerluchtvaartautoriteit (PCAA) afgegeven vergunningen op frauduleuze wijze werd
verkregen.

(44)

Dit feit, en het ontbreken van een effectieve toepassing van een veiligheidsbeheersysteem (sms), heeft het Agentschap
doen besluiten de TCO-vergunningen van Pakistan International Airlines en Vision Air met ingang van 1 juli 2020 op
te schorten. Het klaarblijkelijke gebrek aan effectief toezicht door de PCAA overeenkomstig de internationale
veiligheidsnormen heeft bijgedragen tot dat besluit.

(45)

Op 1 juli 2020 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 473/2006
besprekingen aangeknoopt met de PCAA. De Commissie heeft de PCAA verzocht informatie te verstrekken over
haar antwoord op de verklaring van de Bondsminister. De Commissie heeft met name om informatie verzocht over
het toezicht op in Pakistan geregistreerde luchtvaartmaatschappijen, met inbegrip van hun veiligheidsbeheer
systemen, en gevraagd aan te tonen dat soortgelijke situaties zich ook niet voordoen in andere sectoren, zoals de
certificering van cabinepersoneel of de afgifte van vergunningen aan onderhoudsingenieurs.

(46)

Op 9 juli en 25 september 2020 heeft een technisch overleg met de PCAA plaatsgevonden om de verstrekte
informatie en de genomen maatregelen te bespreken.

(47)

De PCAA is in haar betrekkingen met de Commissie coöperatief en transparant geweest. Ze deelde de Commissie
mee dat haar onderzoek van de situatie uiteindelijk heeft geleid tot de intrekking of schorsing van de frauduleuze
vergunningen en tot het besluit om vanaf eind juni 2020 geen nieuwe vergunningen meer af te geven. De PCAA
deelde ook mee dat er nieuwe luchtvaartvoorschriften zijn ingevoerd om de aan de orde gestelde kwesties aan te

(8) Verordening (EG) nr. 235/2007 van de Commissie van 5 maart 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot
opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap
(PB L 66 van 6.3.2007, blz. 3).
(9) Verordening (EG) nr. 1400/2007 van de Commissie van 28 november 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006
tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de
Gemeenschap (PB L 311 van 29.11.2007, blz. 12).
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pakken en dat, waar nodig, handhavingsmaatregelen zijn genomen. De PCAA heeft toegegeven dat de uitoefening
van het sms-toezicht nog in de kinderschoenen staat. Het ziet ernaar uit dat de PCAA nog inspanningen moet
leveren om de onderliggende oorzaken van haar problemen effectief op te sporen en op duurzame wijze moet aan
te pakken.
(48)

Op basis van de momenteel beschikbare informatie, met inbegrip van de informatie van het Agentschap over de
beoordeling van de TCO-vergunning, blijkt dat de PCAA aanzienlijke inspanningen levert om de corrigerende
maatregelen te treffen die nodig zijn om de vastgestelde veiligheidssituatie in Pakistan aan te pakken. De Commissie
erkent de tot dusver genomen maatregelen maar zal de verdere ontwikkeling van de situatie blijven monitoren en
beoordelen. In dit verband is zij voornemens met de hulp van het Agentschap en de lidstaten een
beoordelingsbezoek van de Unie aan Pakistan uit te voeren.

(49)

In het licht van de voornoemde bewijsstukken van de door de PCAA ondernomen acties en overeenkomstig de
gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2111/2005, is de Commissie
derhalve van oordeel dat er op dit ogenblik geen redenen zijn om luchtvaartmaatschappijen uit Pakistan op te
nemen in de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie.

(50)

De lidstaten moeten blijven controleren of de in Pakistan gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen de relevante
internationale veiligheidsnormen naleven door bij platforminspecties prioriteit te geven aan al deze luchtvaartmaat
schappijen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012.

(51)

Als uit relevante veiligheidsinformatie blijkt dat de niet-naleving van internationale veiligheidsnormen
veiligheidsrisico’s dreigt te veroorzaken, kan de Commissie genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/2005.
Luchtvaartmaatschappijen uit Rusland

(52)

De Commissie, het Agentschap en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn nauwlettend blijven toezien op de
veiligheidsprestaties van luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn in Rusland en vluchten uitvoeren in de
Unie, onder meer door bij het uitvoeren van platforminspecties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012
prioriteit te geven aan bepaalde Russische luchtvaartmaatschappijen.

(53)

Op 22 oktober 2020 hebben vertegenwoordigers van de Commissie en het Agentschap een ontmoeting gehad met
vertegenwoordigers van het Russische Federale agentschap voor vervoer (FATA) om de veiligheidsprestaties van in
Rusland gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen te bespreken op basis van verslagen van platforminspecties die
zijn uitgevoerd in de periode tussen 15 april 2019 en 15 oktober 2020, en om na te gaan in welke gevallen de
toezichtsactiviteiten van FATA moeten worden versterkt.

(54)

De evaluatie van de SAFA-platforminspecties van in Rusland gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen heeft geen
significante of terugkerende veiligheidstekortkomingen aan het licht gebracht.

(55)

Op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, met inbegrip van de informatie die tijdens de vergadering
door FATA is verstrekt, is de Commissie van oordeel dat FATA op dit ogenblik voldoende in staat en bereid is om
veiligheidstekortkomingen aan te pakken. Om die redenen was er geen reden om de Russische luchtvaartautoriteiten
of in Rusland gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen voor het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart hoeven
te doen verschijnen.

(56)

Daarom oordeelt de Commissie, overeenkomstig de gemeenschappelijke criteria die zijn vastgesteld in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 2111/2005, dat er op dit ogenblik geen redenen zijn om luchtvaartmaatschappijen uit Rusland
op te nemen in de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Unie.

(57)

De lidstaten moeten blijven nagaan of bepaalde luchtvaartmaatschappijen uit Rusland voldoen aan de relevante
internationale veiligheidsnormen door overeenkomstig Verordening (EU) nr. 965/2012 bij platforminspecties
prioriteit te geven aan deze luchtvaartmaatschappijen.

(58)

Als uit deze inspecties blijkt dat de niet-naleving van de internationale veiligheidsnormen veiligheidsrisico’s dreigt te
veroorzaken, kan de Commissie een exploitatieverbod opleggen aan de desbetreffende in Rusland gecertificeerde
luchtvaartmaatschappijen en deze opnemen in bijlage A of B bij Verordening (EG) nr. 474/2006.

(59)

Verordening (EG) nr. 474/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
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(60)

In de artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 2111/2005 wordt erkend dat besluiten snel en, indien passend, met
hoogdringendheid moeten worden genomen, gelet op de gevolgen voor de veiligheid. Om gevoelige informatie en de
reizigers te beschermen is het dan ook van essentieel belang dat de beslissingen in het kader van de actualisering van
de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de
Unie, worden bekendgemaakt en onmiddellijk na de vaststelling ervan in werking treden.

(61)

De maatregelen waarin deze verordening voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het bij Verordening
(EG) nr. 2111/2005 ingestelde Comité inzake veiligheid van de luchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 474/2006 wordt als volgt gewijzigd:
1) Bijlage A wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.
2) Bijlage B wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.
Artikel 2
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, 2 december 2020.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Adina VĂLEAN
Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
“BIJLAGE A
LIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EEN VERBOD IS OPGELEGD OM VLUCHTEN UIT
TE VOEREN IN DE UNIE,MET UITZONDERINGEN (1)

Naam van de juridische entiteit van de
luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC
(en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator
Certificate (AOC) of van de
exploitatievergunning

Drieletterige
aanduiding van
de ICAO

Land van de exploitant

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van Afghanistan welke verantwoordelijk
zijn voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
gecertificeerd zijn door de autoriteiten
van Angola die verantwoordelijk zijn voor
toezicht op de naleving van de regelgeving,
met uitzondering van TAAG Angola
Airlines en Heli Malongo, maar inclusief

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Onbekend

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Onbekend

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Onbekend

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Onbekend

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
gecertificeerd zijn door de autoriteiten
van Armenië die verantwoordelijk zijn
voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Armenië

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenië

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenië

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenië

(1) De in bijlage A vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door
luchtvaartuigen met bemanning te huren (“wet lease”) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voor
zover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
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Naam van de juridische entiteit van de
luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC
(en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator
Certificate (AOC) of van de
exploitatievergunning

L 410/57

Drieletterige
aanduiding van
de ICAO

Land van de exploitant

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 068

AEU

Armenië

ATLANTIS EUROPEAN AIRWAYS

AM AOC 017

LUR

Armenië

MARS AVIA

AM AOC 066

MRS

Armenië

SKYBALL

AM AOC 069

n.v.t.

Armenië

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
gecertificeerd zijn door de autoriteiten
van
Congo
(Brazzaville)
die
verantwoordelijk zijn voor toezicht op
de naleving van de regelgeving, inclusief

Congo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

Onbekend

Congo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Congo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Congo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Congo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Onbekend

Congo (Brazzaville)

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van de Democratische Republiek Congo
(RDC) welke verantwoordelijk zijn voor
toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION
(CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Onbekend

Democratische Repu
bliek Congo (RDC)
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Naam van de juridische entiteit van de
luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC
(en handelsnaam, indien verschillend)

MWANT JET

Nummer van het Air Operator
Certificate (AOC) of van de
exploitatievergunning

AAC/DG/OPS-09/09

7.12.2020

Drieletterige
aanduiding van
de ICAO

Onbekend

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van Djibouti welke verantwoordelijk
zijn voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief
DAALLO AIRLINES

Land van de exploitant

Democratische
bliek Congo
(DRC)

Repu

Djibouti

Onbekend

DAO

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van
Equatoriaal
Guinea
welke
verantwoordelijk zijn voor toezicht op
de naleving van de regelgeving, inclusief

Djibouti
Equatoriaal Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/
MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Equatoriaal Guinea

Cronos AIRLINES

2011/0004/
MTTCT/DGAC/SOPS

Onbekend

Equatoriaal Guinea

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van Eritrea welke verantwoordelijk zijn
voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC nr. 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC nr. 005

NAS

Eritrea

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
gecertificeerd zijn door de autoriteiten
van Kirgizië die verantwoordelijk zijn
voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Kirgizië

AIR COMPANY AIR KG

50

Onbekend

Kirgizië

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizië

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizië

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizië

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizië

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn
gecertificeerd door de autoriteiten van
Liberia die verantwoordelijk zijn voor
de controle op de naleving van de
regelgeving

Liberia

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn
gecertificeerd door de autoriteiten van
Libië die verantwoordelijk zijn voor de
controle op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Libië

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libië

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libië

AL MAHA AVIATION

030/18

Onbekend

Libië
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Naam van de juridische entiteit van de
luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC
(en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator
Certificate (AOC) of van de
exploitatievergunning

L 410/59

Drieletterige
aanduiding van
de ICAO

Land van de exploitant

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libië

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libië

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libië

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libië

PETRO AIR

025/08

PEO

Libië

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
gecertificeerd zijn door de autoriteiten
van Moldavië die verantwoordelijk zijn
voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, met uitzondering van Air
Moldova, Fly One en Aerotranscargo,
maar inclusief

Moldavië

Î.M “VALAN ICC” SRL

MD009

VLN

Moldavië

CA “AIM AIR” SRL

MD015

AAM

Moldavië

CA “AIR STORK” SRL

MD018

MSB

Moldavië

Î M “MEGAVIATION” SRL

MD019

ARM

Moldavië

CA “PECOTOX-AIR” SRL

MD020

PXA

Moldavië

CA “TERRA AVIA” SRL

MD022

TVR

Moldavië

CA “FLY PRO” SRL

MD023

PVV

Moldavië

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van Nepal welke verantwoordelijk zijn
voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Onbekend

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Onbekend

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Onbekend

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Onbekend

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Onbekend

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Onbekend

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Onbekend

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Onbekend

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Onbekend

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Onbekend

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

L 410/60

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam van de juridische entiteit van de
luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC
(en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator
Certificate (AOC) of van de
exploitatievergunning

7.12.2020

Drieletterige
aanduiding van
de ICAO

Land van de exploitant

SAURYA AIRLINES

083/2014

Onbekend

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Onbekend

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Onbekend

Nepal

TARA AIR

053/2009

Onbekend

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van Sao Tomé en Principe welke
verantwoordelijk zijn voor toezicht op
de naleving van de regelgeving, inclusief

Sao Tome en Principe

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tome en Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tome en Principe

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van Sierra Leone die verantwoordelijk
zijn voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Sierra Leone

Alle
luchtvaartmaatschappijen
die
geregistreerd zijn door de autoriteiten
van Sudan welke verantwoordelijk zijn
voor toezicht op de naleving van de
regelgeving, inclusief

Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan”
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BIJLAGE II
“BIJLAGE B
LIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EXPLOITATIEBEPERKINGEN ZIJN OPGELEGD IN
DE UNIE (1)

Registratie-merkteken(s) en, voor
zover beschikbaar,
constructie-serienummer(s) van
lucht-vaartuigen
waaraan
beperkingen zijn
opgelegd

Naam van de
juridische entiteit
van de
luchtvaartmaatschappij, zoals
vermeld op het AOC
(en handelsnaam,
indien verschillend)

Nummer van het
Air Operator
Certificate (AOC)

Drieletter-ige
aanduiding
van de ICAO

AIR
SERVICE
COMORES

06-819/TA15/DGACM

KMD

Comoren

De
volledige
vloot,
m.u.v.:
LET 410 UVP.

De
volledige
vloot,
m.u.v.:
D6-CAM
(851336)

Comoren

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Alle
luchtvaartuigen
van het type
Fokker F100 en
het type Boeing
B747

Luchtvaartuigen
van het type
Fokker F100, als
vermeld op het
AOC;
luchtvaartuigen
van het type
Boeing B747,
als vermeld op
het AOC

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/
KOR-01

KOR

NoordKorea

De
volledige
vloot, m.u.v.: 2
luchtvaartuigen
van het type TU204.

De
volledige
vloot,
m.u.v.:
P-632, P-633.

NoordKorea”

Land van de
exploitant

Type luchtvaartuig waaraan
beperkingen
worden opgelegd

Staat van
registratie

(1) De in bijlage B vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door
luchtvaartuigen met bemanning te huren (“wet lease”) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voor
zover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1993 VAN DE COMMISSIE
van 4 december 2020
tot toelating van het in de handel brengen van biomassa van seleenhoudende gist (Yarrowia lipolytica)
als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de
Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe
voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001
van de Commissie (1), en met name artikel 12,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EU) 2015/2283 is vastgesteld dat alleen nieuwe voedingsmiddelen die zijn toegelaten en in de
Unielijst zijn opgenomen, in de Unie in de handel mogen worden gebracht.

(2)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2015/2283 is Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de
Commissie (2) vastgesteld met een Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/760 van de Commissie (3) is overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283
het in de handel brengen van biomassa van de gist Yarrowia lipolytica als nieuw voedingsmiddel voor gebruik in
voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (4)
toegelaten, met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters.

(4)

Op 21 september 2018 heeft de onderneming Skotan SA (“de aanvrager”) overeenkomstig artikel 10, lid 1, van
Verordening (EU) 2015/2283 bij de Commissie een aanvraag ingediend om met seleen verrijkte biomassa van de
gist Yarrowia lipolytica als nieuw voedingsmiddel in de Unie in de handel te brengen. De aanvrager verzocht met
seleen verrijkte biomassa van de gist Yarrowia lipolytica toe te laten in voedingssupplementen in de zin van Richtlijn
2002/46/EG, met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters in de zin van Verordening
(EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad (5). De door de aanvrager voorgestelde maximale
gebruiksconcentraties bedragen 0,2 g per dag voor kinderen van 3 tot en met 9 jaar en 1 g per dag voor
adolescenten en volwassenen.

(5)

Overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Verordening (EU) 2015/2283 heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid (EFSA) op 18 februari 2019 verzocht een wetenschappelijk advies uit te brengen op basis van de
beoordeling van biomassa van seleenhoudende gist (Yarrowia lipolytica) als nieuw voedingsmiddel.

(1) PB L 327 van 11.12.2015, blz. 1.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe
voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe
voedingsmiddelen (PB L 351 van 30.12.2017, blz. 72).
(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/760 van de Commissie van 13 mei 2019 tot toelating van het in de handel brengen van biomassa
van de gist Yarrowia lipolytica als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de
Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 125 van 14.5.2019, blz. 13).
(4) Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51).
(5) Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde
levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en
tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de
Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG)
nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35).
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(6)

Op 18 december 2019 heeft de EFSA haar wetenschappelijk advies over “Safety of selenium-enriched biomass of
Yarrowia lipolytica as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283” (6) uitgebracht. Dat advies voldoet aan de
vereisten van artikel 11 van Verordening (EU) 2015/2283.

(7)

In dat advies heeft de EFSA geconcludeerd dat biomassa van seleenhoudende gist (Yarrowia lipolytica) bij de
voorgestelde gebruiksconcentraties geen veiligheidsrisico inhoudt. De EFSA was tevens van mening dat het uit de
biomassa van seleenhoudende gist (Yarrowia lipolytica) afkomstig seleen net zo veilig is als seleen uit andere
voedingsbronnen.

(8)

De EFSA merkte ook op dat de inname van het nieuwe voedingsmiddel in de door de aanvrager voorgestelde
gebruiksconcentraties in combinatie met een seleenrijk achtergronddieet tot totale seleeninnames kan leiden die
hoger zijn dan de door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding vastgestelde maximaal toelaatbare
inname (Tolerable Upper Intake Level of UL) (7) voor alle doelgroepen, behalve voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar.

(9)

Gezien de opmerking van de EFSA over de gecombineerde inname van seleen heeft de aanvrager bij de Commissie
een gewijzigd verzoek ingediend betreffende de gebruiksvoorwaarden van biomassa van seleenhoudende gist
(Yarrowia lipolytica), met name wat betreft de maximumgehalten van het nieuwe voedingsmiddel in voedingssup
plementen en de bevolkingsgroepen waarvoor de voedingssupplementen bedoeld zijn. De aanvrager stelde het
gebruik van het nieuwe voedingsmiddel voor in voedingssupplementen voor de algemene bevolking vanaf 4 jaar in
concentraties van 50 tot 800 mg/dag, hetgeen zou leiden tot seleeninnames die in combinatie met seleeninnames
uit een seleenrijk achtergronddieet, niet hoger zouden zijn dan de UL voor seleen.

(10)

De Commissie is van mening dat het advies van de EFSA en de door de aanvrager gevraagde, gewijzigde
gebruiksvoorwaarden voldoende onderbouwing bieden om vast te stellen dat biomassa van seleenhoudende gist
(Yarrowia lipolytica) bij gebruik in voedingssupplementen bij de voorgestelde toepassing en gebruiksconcentraties,
voldoet aan artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2283.

(11)

Verordening (EU) 2017/2470 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(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
1.
Biomassa van seleenhoudende gist (Yarrowia lipolytica), zoals gespecificeerd in de bijlage bij de onderhavige
verordening, wordt opgenomen in de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 vastgestelde Unielijst van toegelaten
nieuwe voedingsmiddelen.
2.
De in lid 1 bedoelde vermelding in de Unielijst omvat de gebruiksvoorwaarden en de etiketteringsvoorschriften zoals
vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige
verordening.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
(6) EFSA Journal 2020;18(1):5992.
(7) SCF (Scientific Committee on Food), 2000, Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of
selenium, SCF/CS/NUT/UPPLEV/25 Final, 18 blz.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 december 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt als volgt gewijzigd:
1) De volgende vermelding wordt in tabel 1 (Toegelaten nieuwe voedingsmiddelen) ingevoegd:
Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Gespecificeerde levensmiddelencategorie
Voedingssupplementen zoals gede
finieerd in Richtlijn 2002/46/EG (1),
met uitzondering van voedingssup
plementen voor zuigelingen en peu
ters jonger dan 4 jaar

Andere voorschriften

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de
etikettering van het voedingsmiddel dat
het bevat, aangeduid met “biomassa van
seleenhoudende gist (Yarrowia lipolytica)”.
Op de etikettering van voedingssupple
menten die biomassa van seleenhoudende
gist (Yarrowia lipolytica) bevatten, wordt
vermeld dat die voedingssupplementen
niet mogen worden geconsumeerd door
zuigelingen en kinderen jonger dan
4 jaar/kinderen jonger dan 7 jaar/kinderen
jonger dan 11 jaar/kinderen en adolescen
ten jonger dan 18 jaar (*).

(1) Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzakevoedingssupplementen (PB L 183 van
12.7.2002, blz. 51).
(*) Afhankelijk van de leeftijdsgroep waarvoor het voedingssupplement bestemd is.”.

2) De volgende vermelding wordt in tabel 2 (Specificaties) ingevoegd:
Toegelaten nieuw voedingsmiddel

“Biomassa van seleenhoudende gist (Yarrowia
lipolytica)

Specificatie

Omschrijving/definitie:
Het nieuwe voedingsmiddel is de gedroogde en door verhitting gedode seleenhoudende biomassa van de gist Yarrowia lipolytica.
Het nieuwe voedingsmiddel wordt geproduceerd door fermentatie in de aanwezigheid van natriumseleniet, gevolgd door een
aantal zuiveringsstappen waaronder doding door verhitting van de gist om ervoor te zorgen dat zich in het nieuwe voedings
middel geen levensvatbare cellen van Yarrowia lipolytica bevinden.

Zware metalen:
Lood: ≤ 3,0 mg/kg

L 410/65

Kenmerken/Samenstelling:
Totaal seleen: 165-200 μg/g
Se-methionine (1): 100-140 μg/g
Eiwitten: 40-50 g/100 g
Voedingsvezels: 24-32 g/100 g
Suikers: < 1 g/100 g
Vetten: 6-12 g/100 g
Totaal as: ≤ 15 %
Water: ≤ 5 %
Droge stof: ≥ 95 %
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Maximumgehalten
50 mg/dag voor kinderen van 4 tot en met
6 jaar, met als resultaat 10 μg seleen per dag
100 mg/dag voor kinderen van 7 tot en met
10 jaar, met als resultaat 20 μg seleen per dag
500 mg/dag voor adolescenten van 11 tot
en met 17 jaar, met als resultaat 100 μg
seleen per dag
800 mg/dag voor volwassenen, met als
resultaat 160 μg seleen per dag

Aanvullende specifieke
etiketteringsvoorschriften

NL

“Biomassa van seleenhou
dende gist (Yarrowia lipoly
tica)

Voorwaarden waaronder het nieuwe voedingsmiddel mag worden gebruikt

NL

Microbiologische criteria:
Totaal aeroob kiemgetal: ≤ 5 × 103 kve/g
Totaal kiemgetal gisten en schimmels: ≤ 102 kve/g
Levensvatbare cellen van Yarrowia lipolytica (2): < 10 kve/g (d.w.z. detectiegrens)
Coliformen: ≤ 10 kve/g
Salmonella spp.: afwezig in 25 g
Kve: kolonievormende eenheden.
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Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg
Kwik: ≤ 0,1 mg/kg

(1) Uitgedrukt als seleen.
(2) Van toepassing op alle stadia na de warmtebehandeling om de afwezigheid van levensvatbare cellen Yarrowia lipolytica te waarborgen en onmiddellijk na de warmtebehandeling voor het eerst te testen. Er
moeten maatregelen worden genomen om tijdens de verpakking en/of de opslag van het nieuwe voedingsmiddel kruisbesmetting met levensvatbare cellen van Yarrowia lipolytica te voorkomen.”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1994 VAN DE COMMISSIE
van 4 december 2020
tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156 tot uitbreiding van het definitieve
antidumpingrecht dat bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 is ingesteld op bepaald
corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot de invoer van bepaald
enigszins gewijzigd corrosiebestendig staal

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), en met name artikel 13, lid 3,
artikel 14, lid 1, en artikel 14, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156 (2) heeft de Commissie de antidumpingmaatregelen ten aanzien van
bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China uitgebreid tot bepaald enigszins
gewijzigd corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

(2)

De Commissie concludeerde met name dat de definitieve antidumpingrechten op het betrokken product zoals
gedefinieerd in het oorspronkelijke onderzoek werden ontweken door de invoer van het enigszins gewijzigde
product van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Het onderzoek had uitgewezen dat zich een verandering had
voorgedaan in de structuur van het handelsverkeer tussen de Volksrepubliek China en de Unie ten gevolge van
praktijken, processen of activiteiten waarvoor geen toereikende andere oorzaak of economische rechtvaardiging
bestond dan de instelling van het antidumpingrecht. De Commissie stelde ook vast dat de corrigerende werking van
de rechten, gezien de prijzen en/of hoeveelheden van het soortgelijke product, werd ondermijnd. Ten slotte stelde de
Commissie dumping vast voor het enigszins gewijzigde product in vergelijking met de normale waarden die eerder
voor het soortgelijke product waren bepaald. Daarom concludeerde de Commissie, overeenkomstig artikel 13, lid 1,
van Verordening (EU) 2016/1036 (“de basisverordening”), dat de geldende antidumpingmaatregelen ten aanzien van
bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China moesten worden uitgebreid tot de invoer
van het enigszins gewijzigde product van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

(3)

Dienovereenkomstig werd in artikel 1, lid 1, van die verordening bepaald dat het bij Uitvoeringsverordening
(EU) 2018/186 van de Commissie (3) ingestelde definitieve antidumpingrecht werd uitgebreid tot het enigszins
gewijzigde product. In die bepaling was het toepasselijke niveau van de rechten echter niet expliciet vermeld.

(4)

Omwille van de duidelijkheid, en overeenkomstig artikel 13, lid 1, tweede alinea, van de basisverordening, moet
worden vermeld dat het uitgebreide recht het recht is dat in de oorspronkelijke maatregelen van toepassing is op
“alle andere ondernemingen”. Artikel 13, lid 1, van de basisverordening werd in overweging 64 van Uitvoeringsver
ordening (EU) 2020/1156 reeds genoemd als basis voor de uitbreiding van de maatregelen. Overeenkomstig
artikel 13, lid 1, tweede alinea, van de basisverordening kan de Commissie de rechten uitbreiden tot het residuele
antidumpingrecht voor het land waarop maatregelen van toepassing zijn. Daarom blijkt uit de verwijzing naar deze
bepaling en de bevindingen in het antiontwijkingsonderzoek op basis van de beschikbare gegevens duidelijk dat het
uitgebreide recht het recht moet zijn dat in artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 van de
Commissie is vastgesteld voor “alle andere ondernemingen”, namelijk een definitief antidumpingrecht van 27,9 %.

(1) PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156 van de Commissie van 4 augustus 2020 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht
dat bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 is ingesteld op bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek
China tot de invoer van bepaald enigszins gewijzigd corrosiebestendig staal (PB L 255 van 5.8.2020, blz. 36).
(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 van de Commissie van 7 februari 2018 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot
definitieve inning van het voorlopige recht op bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 34 van
8.2.2018, blz. 16).

L 410/68

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

7.12.2020

(5)

Bovendien bevatte artikel 1, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156 enkele tikfouten die leidden tot een
onduidelijke beschrijving van het product en de GN-codes waarop het uitgebreide antidumpingrecht betrekking
had; die tikfouten moeten worden gecorrigeerd. Het onderzochte product (in vergelijking met het betrokken
product in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 van de Commissie) werd duidelijk omschreven in de
overwegingen 10 en 11 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156.

(6)

Daarom heeft de Commissie besloten overweging 64 en artikel 1, lid 1, van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/1156 te rectificeren om het toepasselijke niveau van de antidumpingrechten te bevestigen. Zoals
uiteengezet in overweging 65 en artikel 1, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156, moet het juiste
niveau zoals verduidelijkt in de vorige overweging ook worden gehanteerd bij de inning van het antidumpingrecht
op de invoer van het onderzochte product van oorsprong uit de Volksrepubliek China waarvoor bij invoer in de
Unie de door de openingsverordening (EU) 2019/1948 van de Commissie (4) opgelegde registratieplicht gold.
Daarom moeten de gevolgen van deze rectificatie beginnen bij de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening
(EU) 2020/1156 (namelijk 6 augustus 2020) en de inning van de rechten op de invoer van het aan registratie
onderworpen onderzochte product omvatten.

(7)

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.

Overweging 64 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156 wordt vervangen door:

“(64) Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de basisverordening moeten de geldende antidumpingmaatregelen ten aanzien
van bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de VRC derhalve worden uitgebreid tot de invoer van het
onderzochte product van oorsprong uit de VRC. Overeenkomstig artikel 13, lid 1, tweede alinea, van de
basisverordening moet de uit te breiden maatregel de maatregel zijn die in artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsver
ordening (EU) 2018/186 is vastgesteld voor “alle andere ondernemingen”, dat wil zeggen een definitief
antidumpingrecht van 27,9 %, van toepassing op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring.”.
2.

Artikel 1, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1156 wordt vervangen door:

“1.
Het bij artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 ingestelde definitieve antidumpingrecht op
bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China dat van toepassing is op “alle andere
ondernemingen” wordt uitgebreid tot gewalste platte producten van ijzer of gelegeerd staal of niet-gelegeerd staal;
thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium en/of magnesium, al dan niet gelegeerd met silicium; chemisch
gepassiveerd; met of zonder aanvullende oppervlaktebehandeling, zoals invetten of verzegelen; bevattende: niet meer dan
0,5 gewichtspercent koolstof, niet meer dan 1,1 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,12 gewichtspercent niobium,
niet meer dan 0,17 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,15 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat
gesneden platen en als bandstaal aangeboden, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex
7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92
00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (Taric-codes: 7210 41 00 30, 7210 49 00 30, 7210 61 00 30, 7210 69
00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 30, 7212 50 61 30, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 30,
7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93), van oorsprong uit de
Volksrepubliek China.
De volgende producten blijven buiten beschouwing:
— producten van roestvrij staal, van siliciumstaal en van sneldraaistaal;
— producten die enkel warm of koud gewalst zijn;
— het product zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186.”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 6 augustus 2020.
(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1948 van de Commissie van 25 november 2019 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke
ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/186 van de Commissie ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van
bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot registratie van deze invoer (PB L 304 van
26.11.2019, blz. 10).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 december 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1995 VAN DE COMMISSIE
van 4 december 2020
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1261 wat administratieve wijzigingen in de
informatie met betrekking tot de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Hypred’s iodine
based products” betreft
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de
markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 50, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 20 september 2018 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1261 (2) een toelating van de Unie met
toelatingsnummer EU-0018397-0000 verleend aan HYPRED SAS voor het op de markt aanbieden en het gebruik
van de biocidefamilie “Hypred’s iodine based products”.

(2)

Op 4 april 2019 heeft HYPRED SAS overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 354/2013 van de Commissie (3) bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap”) een
kennisgeving ingediend met betrekking tot administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor de
biocidefamilie “Hypred’s iodine based products”, zoals beschreven in titel 1, afdelingen 1 en 2, van de bijlage bij die
verordening.

(3)

HYPRED SAS heeft de volgende wijzigingen voorgesteld aan de samenvatting van de productkenmerken voor de
biocidefamilie “Hypred’s iodine based products”, zoals vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU)
2018/1261: a) toevoeging van namen voor de biocidefamilie in punt 7.1 van het derde informatieniveau:
individuele biociden in de meta-SPC’s 1, 2, 3 en 5, b) wijziging van de naam van de toelatingshouder in punt 1.3, c)
toevoeging van twee fabrikanten voor de werkzame stof en hun respectieve productielocaties in punt 1.5, d)
wijziging van de administratieve gegevens van de fabrikant in punt 1.4, e) wijziging van de administratieve gegevens
van de huidige productielocaties en toevoeging van nieuwe productielocaties in punt 1.4. Deze kennisgeving is in het
biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-KC049719-36.

(4)

Op 19 juni 2019 heeft het Agentschap, in overeenstemming met artikel 11, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 354/2013, een advies over de voorgestelde wijzigingen bij de Commissie ingediend. In het advies wordt
geconcludeerd dat de door de toelatingshouder gevraagde wijzigingen van de bestaande toelating onder de in
artikel 50, lid 3, onder a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 vastgestelde categorie van wijzigingen valt en dat na
de uitvoering van de wijzigingen nog steeds aan de voorwaarden van artikel 19 van die verordening wordt voldaan.

(5)

Op 28 juni 2019 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 11, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 354/2013 de herziene samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie in alle officiële talen van
de Unie aan de Commissie doen toekomen.

(6)

De Commissie is het eens met het advies van het Agentschap en acht het daarom passend de toelating van de Unie
voor de biocidefamilie “Hypred’s iodine based products” te wijzigen.

(7)

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

(1) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1261 van de Commissie van 20 september 2018 tot verlening van toelating van de Unie voor de
biocidefamilie “Hypred's iodine based products” (PB L 238 van 21.9.2018, blz. 33).
(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1261 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 1 wordt “HYPRED SAS” vervangen door “HYPRED SAS – KERSIA Group”.
2) De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 december 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie
HYPRED's iodine based products
PT 03 –
Dierhygiëne Toelatingsnummer: EU-0018397-0000
Referentienummer van de asset in R4BP 3: EU-0018397-0000
DEEL I
EERSTE INFORMATIENIVEAU
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1.

Familienaam

Naam

1.2.

HYPRED's iodine based products

Productsoort(en)

Productsoort(en)

1.3.

Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

1.4.

PT 03 - Dierhygiëne

Naam

HYPRED SAS – KERSIA Group

Adres

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD
Cedex Frankrijk

Toelatingsnummer

EU-0018397-0000

Referentienummer van de asset in R4BP 3

EU-0018397-0000

Toelatingsdatum

11 oktober 2018

Vervaldatum

30 september 2028

Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

HYPRED SAS – KERSIA Group

Adres van de fabrikant

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Frankrijk

Productielocatie

HYPRED SAS – KERSIA Group - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180
35803 DINARD Frankrijk
KERSIA POLSKA Sp.z.o.o. - NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4
64320 Buk Polen
KERSIA IBERICA SL - Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n
31200 ESTELLA (NAVARRA) Spanje
KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Born
heim – Sechtem Duitsland
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HYPRED Italia s.r.l. – KERSIA Group Strada Montodine-Gombito Loc.
Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italië
AG France S.A.S – KERSIA Group - Zone Industrielle Le Roineau,
72500 VAAS, FRANKRIJK
KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18,
87700 MEMMINGEN, DUITSLAND
KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17, 5202 NEU
MARKT AM WALLERSEE, OOSTENRIJK
Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group - Broomhouses 2 Industrial
Estate, Old Glasgow Road, LOCKERBIE - DG11 2SD, VERENIGD
KONINKRIJK
Kilco (International) Ltd – KERSIA Group - 1A Trench Road Mallusk,
Newtownabbey, CO ANTRIM BT36 4TY, IERLAND
Medentech Ltd – KERSIA Group - Clonard Road, WEXFORD,
Y35Y7WY, IERLAND

1.5.

Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

Jood

Naam van de fabrikant

COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut.
N°96.625.710-5

Adres van de fabrikant

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tara
pacá Chili

Productielocatie

Mined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad.
Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chili

Werkzame stof

Jood

Naam van de fabrikant

ACF MINERA SA

Adres van de fabrikant

San Martín 499 Iquique Chili

Productielocatie

Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chili

Werkzame stof

Jood

Naam van de fabrikant

SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA

Adres van de fabrikant

Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Chili

Productielocatie

Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Chili
Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chili

Werkzame stof

Jood

Naam van de fabrikant

ISE Chemicals Corporation

Adres van de fabrikant

3-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo Japan

Productielocatie

Shirasato Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba,
Japan)
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Werkzame stof

Jood

Naam van de fabrikant

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd

Adres van de fabrikant

661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japan

Productielocatie

Chiba Plant, 2508 Minami Hinata, 299-4205 Shirako-Machi, ChoseiGun, Chiba Japan

2.

SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

2.2.

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Werkzame
stof

7553-56-2

Nietwerkzame stof

68439-50-9

231-442-4

Max.

0,25

2,5

2,697

24,199

Soort(en) formulering

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
SL - Met water mengbaar concentraat

DEEL II
TWEEDE INFORMATIENIVEAU – META-SPC('S)

META-SPC 1
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 1

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 1

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 1 : Producten om te dippen - klaar voor gebruik

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1-1

1.3.
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Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1
Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

2.2.

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Werkzame
stof

7553-56-2

Nietwerkzame stof

68439-50-9

0,25

0,49

2,697

4,993

Soort(en) formulering van de groep producten waarop de meta-SPC 1 betrekking heeft
Formulering

3.

231-442-4

Max.

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen dragen.
beschermende kleding dragen.
oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedu
rende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien moge
lijk. Blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 1

4.1.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 1. Gebruik # 1 – Handmatig of automatisch dippen na het melken
Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van hettoegelaten gebruik

-
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Doelorganisme(n) (met inbegrip van ont
wikkelingsstadium)

Bacteriën
Gist
Algen

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door dippen na
het melken

Toepassingsmethode(n)

Dippen –
Handmatige of automatische desinfectie van spenen door dippen na
het melken.
Dipbeker of automatische dipmachine.

Dosering en frequentie van de toepassing

— koeien en buffels (3 tot 10 ml: 5 ml aanbevolen)
— schapen (1,5 tot 5 ml: 1,5 ml aanbevolen)
— geiten (2,5 tot 6 ml: 2,5 ml aanbevolen) Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateri
aal

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 l
HDPE VAT 60, 120, 220 l
HDPE CONTAINER 1000 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1.
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1.
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1.

5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN (1) VOOR DE META-SPC 1

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle verstrekte aanwijzingen op.
De temperatuur van het product moet voor gebruik hoger dan 20 °C zijn.
Het wordt aanbevolen het product met behulp van een doseerpomp in de toedieningsapparatuur over te brengen.
Vul de dipbeker handmatig of automatisch met het gebruiksklare product.
Toepassen door na het melken de spenen van het dier over de gehele lengte handmatig of automatisch te dippen.
— koeien en buffels (3 tot 10 ml: 5 ml aanbevolen)

(1) De aanwijzingen voor gebruik, risicobeperkende maatregelen en andere gebruiksrichtsnoeren in het kader van deze afdeling gelden
voor alle toegestane vormen van gebruik van de groep producten waarop de meta-SPC1 betrekking heeft.
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— schapen (1,5 tot 5 ml: 1,5 ml aanbevolen)
— geiten (2,5 tot 6 ml: 2,5 ml aanbevolen)
Laat het product op de spenen tot de volgende melkbeurt. Laat de koeien staan totdat het product is opgedroogd
(minstens 5 minuten).
Pas bij de volgende melkbeurt systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel
wordt aangesloten.
Indien nodig de toepassing na elke melkbeurt herhalen.
Maak de toedieningsapparatuur regelmatig schoon met warm water.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Draag oogbescherming.
In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het
desinfecteren vóór melken in overweging genomen te worden, dat niet gebaseerd is op jodium.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.
EHBO-INSTRUCTIES
— Bij inademing: breng in de frisse lucht.
— Bij huidcontact: wassen met water.
— Bij oogcontact:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende een aantal minuten voorzichtig afspoelen met water. Eventuele
contactlenzen verwijderen als dit gemakkelijk gaat. Blijven spoelen.
Indien de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts.
— Bij inslikken: spoel de mond. NIET laten braken. Raadpleeg een arts.
Zie het veiligheidsinformatieblad, verkrijgbaar voor professionele gebruikers: hierin staat een alarmnummer.
Veel gemorst materiaal: markeer de plaats, sluit het in met een inert absorbens en pomp het over in een noodtank.
Bewaar in geschikte, op de juiste wijze geëtiketteerde en gesloten containers voor afvoer. Doe gemorst materiaal
nooit terug in oorspronkelijke containers voor hergebruik.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en
spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de
mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.
De papieren handdoeken die zijn gebruikt om het product te verwijderen en de spenen af te drogen, samen met
normaal en huishoudelijk afval afvoeren.

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 2 jaar in HDPE
Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 30 °C.

6.

OVERIGE INFORMATIE

NL

L 410/78

Publicatieblad van de Europese Unie

7.12.2020

7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide
Handelsnaam

Dip-io 2500
JOD DIP
IODERM PSP
DERMINO FR
Iododip
IODEX EXTRA
Iodystrong
DERMIODE
INO IODE EPAIS
INO STAR +
IODACTIV 2500
IODIUM BX2500
Usual Iod Post
ASiRAL Dip Coat
IODOCAN EXTRA
UDDER PLUS
PRIMADIODE
CERTIODE EPAIS
IODIPACK GEL
HELIO IODE EPAIS
VAGEL
GELAPIS ACTIV
IOSAPIS GEL
ZENCARE FLASH
REPROGEL
DERMADINE +
KRONI Jod Dipp 2500
WÜBBELMANN JOD DIP
Iodine Cleaner&Sanitizer
MUNGIFILM
ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP
IODOFILM
EMPRASAN UDDER SHIELD
ANGLIA FARMERS IO-FILM
BARRICADE
STANTON IODOFILM
WYNNSAN IOFILM TEAT DIP

Toelatingsnummer

EU-0018397-0001 1-1

Triviale naam

IUPAC-naam

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

7.2.

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

7553-56-2

Niet-werkzame
stof

68439-50-9

EG-nummer

231-442-4

Gehalte (%)

0,25
2,697

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide
Handelsnaam

Dip-io YB MAX
INO Io Dip MAX
JOD DIP YB MAX
IodoDip YB MAX
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Iodium Dip YB MAX
JodyDip YB MAX
Delta IoDip YB MAX
Toelatingsnummer
Triviale naam

EU-0018397-0002 1-1
IUPAC-naam

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

7553-56-2

Niet-werkzame
stof

68439-50-9

EG-nummer

231-442-4

Gehalte (%)

0,49
4,993

META-SPC 2
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 2

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 2
Identificatiecode

1.2.

meta SPC 2 : Dip, schuim-, en sprayproducten - Klaar voor
gebruik

Achtervoegsel van het toelatingsnummer
Nummer

1.3.

1-2

Productsoort(en)
Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2
Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Werkzame
stof

7553-56-2

Nietwerkzame stof

68439-50-9

231-442-4

Max.

0,25

0,49

2,697

4,69
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Soort(en) formulering van de groep producten waarop de meta-SPC 2 betrekking heeft

Formulering

3.

7.12.2020

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen dragen.
beschermende kleding dragen.
oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedu
rende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien moge
lijk. Blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 2

4.1.

Omschrijving van het gebruik

Tabel 2. Gebruik # 1 – Handmatig of automatisch dippen, schuimen of sprayen voor het melken
Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ont
wikkelingsstadium)

Bacteriën
Gist

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor het
melken te dippen, schuimen of sprayen

Toepassingsmethode(n)

dippen, schuimen of sprayen voor het melken Handmatige of automatische desinfectie van spenen door dippen,
schuimen of sprayen voor het melken
Dipbeker, schuimbeker, spenenspray, geautomatiseerde dipmachine,
geautomatiseerde schuimmachine of geautomatiseerde spraymachine.

Dosering en frequentie van de toepassing

— koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 tot 8 ml aanbevolen)
— schapen: 1,5 tot 5 ml (1,5 tot 3 ml aanbevolen)
— geiten: 2,5 tot 6 ml (2,5 tot 4 ml aanbevolen) - 0 Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateri
aal

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 l
HDPE VAT 60, 120, 220 l
HDPE CONTAINER 1000 l
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4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Verwijder voor toepassing van het product alle zichtbare verontreinigingen.
Handmatig of automatisch dippen/schuimen/sprayen over de gehele lengte van de spenen van het dier voor het
melken.
Laat het product minstens een minuut inwerken.
Pas systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel wordt aangesloten.
Zie ook algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Voor handmatig toepassen van dippen/schuimen: Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen
(handschoenenmateriaal moet worden gespecificeerd door de toelatinghouder in de productinformatie)
/oogbescherming.
Draag bij handmatige spray-toepassingen beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen (handschoenen
materiaal moet worden gespecificeerd door de toelatinghouder in de productinformatie) /beschermde kleding
/oogbescherming.
In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het
desinfecteren na melken in overweging genomen te worden, dat niet gebaseerd is op jodium.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2.
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2.
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 3. Gebruik # 2 – Handmatig of automatisch dippen, schuimen of sprayen na het melken
Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ont
wikkelingsstadium)

Bacteriën
Gist
Algen

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor het
melken te dippen, schuimen of sprayen

Toepassingsmethode(n)

dippen, schuimen, sprayen na het melken –
Handmatige of automatische desinfectie van spenen door dippen,
schuimen of sprayen na het melken
Dipbeker, schuimbeker, spenenspray, geautomatiseerde dipmachine,
geautomatiseerde schuimmachine of geautomatiseerde spraymachine

Dosering en frequentie van de toepassing

— koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 tot 8 ml aanbevolen)
— schapen: 1,5 tot 5 ml (1,5 tot 3 ml aanbevolen)
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— geiten: 2,5 tot 6 ml (2,5 tot 4 ml aanbevolen) Frequentie: 2 tot 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateri
aal

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 l
HDPE VAT 60, 120, 220 l
HDPE CONTAINER 1000 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Handmatig of automatisch dippen/schuimen/sprayen over de gehele lengte van de spenen van een dier na het
melken.
Laat het product op de spenen tot de volgende melkbeurt. Laat de koeien staan totdat het product is opgedroogd
(minstens 5 minuten).
Pas bij de volgende melkbeurt systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel
wordt aangesloten.
Zie ook algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2.
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Draag bij handmatige spray-toepassingen beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen (andschoenen
materiaal moet worden gespecificeerd door de toelatinghouder in de productinformatie) /beschermende kleding
/oogbescherming.
In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het
desinfecteren vóór melken in overweging genomen te worden, dat niet gebaseerd is op jodium.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2.
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2.
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN (2) VOOR DE META-SPC 2

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Zie specifieke instructies voor elk gebruik.
Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle verstrekte aanwijzingen op.
De temperatuur van het product moet voor gebruik hoger dan 20 °C zijn.
Het wordt aanbevolen het product met behulp van een doseerpomp in de toedieningsapparatuur over te brengen.
Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met het gebruiksklare product.
Herhaal indien nodig de toepassing na elke melking
Maak de toedieningsapparatuur regelmatig schoon met warm water.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Raadpleeg voor elk gebruik de toepassingsspecifieke, risicobeperkende maatregelen.

(2) De aanwijzingen voor gebruik, risicobeperkende maatregelen en andere gebruiksrichtsnoeren in het kader van deze afdeling gelden
voor alle toegestane vormen van gebruik van de groep producten waarop de meta-SPC2 betrekking heeft.
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Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.
EHBO-INSTRUCTIES
— Bij inademing: breng in de frisse lucht.
— Bij huidcontact: wassen met water.
— Bij oogcontact:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende een aantal minuten voorzichtig afspoelen met water. Eventuele
contactlezen verwijderen als dit gemakkelijk gaat. Blijven spoelen.
Indien de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts.
— Bij inslikken: spoel de mond. NIET laten braken. Raadpleeg een arts.
Zie het veiligheidsinformatieblad, verkrijgbaar voor professionele gebruikers: hierin staat een alarmnummer.
Veel gemorst materiaal: markeer de plaats, sluit het in met een inert absorbens en pomp het over in een noodtank.
Bewaar in geschikte, op de juiste wijze geëtiketteerde en gesloten containers voor afvoer. Doe gemorst materiaal
nooit terug in oorspronkelijke containers voor hergebruik.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en
spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de
mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).
De papieren handdoeken die zijn gebruikt om het product te verwijderen en de spenen af te drogen, samen met
normaal en huishoudelijk afval afvoeren.

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 2 jaar in HDPE
Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 30 °C.

6.

OVERIGE INFORMATIE

7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Liq-io 2500
JOD SPRAY
IODINE 3000 RTU
IODEX 2500
Usual Iod Liquid
Iodoliquid
Iodospray
DESINTEAT
IODYSPRAY
RBT 2500
IODY’FLASH
INO IODE SPRAY
IODYPRO 2500
IODYPRO BL2500
Robot Liq-io 25
ADF iDip+
ASiRAL Dip Spray J
IODIPACK

NL
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HELIO IODE LIQUIDE
POLY-IODE
CERTIODE LIQUIDE
IOSAPIS FLUID
GELAPIS ROBOT
ZENCARE SPRAY
HELIO IODE SPRAY +
IODIP +
KRONI Jod Spray 2500
WÜBBELMANN JOD LIQUID
PRECEPT
ANGLIA FARMERS PRECLENZ
H&M PREDIP
FULLWOOD PRECLEANSE
M WILLIAMS PRECEPT
STANTON PREDIP RTU
WYNNSAN IODINE PREDIP RTU
PREMIER GOLD PRE-DIP
HODGES & MOSS PREDIP
LANODIP PREPOST
DAIRYSAN MULTICARE
EMPRASAN ADVANCE
UDDERWASH IODINE
ANGLIA FARMERS PREPOST-IO
PREMIER GOLD PRE/POST
FULLWOOD PRE/POST IODINE
HODGES & MOSS ADVANCE
WYNNSAN IODINE PREPOST
Toelatingsnummer
Triviale naam

EU-0018397-0003 1-2
IUPAC-naam

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

7.2.

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

7553-56-2

Niet-werkzame
stof

68439-50-9

EG-nummer

231-442-4

Gehalte (%)

0,25
2,697

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide
Handelsnaam

Liq-io YB MAX
INO Io Liquid Max
Iodoliquid YB MAX
Iodospray YB MAX
Desinteat YB MAX
Iodium Spray YB MAX
JodySpray YB MAX
Delta IoSpray YB MAX

Toelatingsnummer

EU-0018397-0004 1-2

Triviale naam

Jood

IUPAC-naam

Functie

Werkzame stof

CAS-nummer

7553-56-2

EG-nummer

231-442-4

Gehalte (%)

0,49

NL
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geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)
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Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Niet-werkzame
stof
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68439-50-9

4,69

META-SPC 3
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 3

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 3

Identificatiecode

1.2.

meta SPC 3 : Dippen, schuimen, sprayen geconcentreerde
producten

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

1-3

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

2.2.

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Werkzame
stof

7553-56-2

Nietwerkzame stof

68439-50-9

231-442-4

Soort(en) formulering van de groep producten waarop de meta-SPC 3 betrekking heeft

Formulering

SL - Met water mengbaar concentraat

Max.

2,5

2,5

24,1
99

24,199
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3.

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

7.12.2020

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan schade aan organen (schildklier) veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling oraal.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan bijtend zijn voor metalen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
nevel niet inademen.
damp niet inademen.
spuitnevel niet inademen.
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen dragen.
beschermende kleding dragen.
oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedu
rende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/een arts raadplegen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Inhoud naar overeenkomstig lokale /regionale /nationale /internatio
nale voorschriften verpakking afvoeren naar overeenkomstig lokale
/regionale /nationale /internationale voorschriften
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 3

4.1.

Omschrijving van het gebruik

Tabel 4. Gebruik # 1 – Handmatig of automatisch dippen, schuimen of sprayen voor het melken
Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ont
wikkelingsstadium)

Bacteriën
Gist

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor het
melken te dippen, schuimen of sprayen

Toepassingsmethode(n)

Dippen, schuimen, sprayen Handmatige of automatische desinfectie van spenen door dippen,
schuimen of sprayen voor het melken
Dipbeker, schuimbeker, spenenspray, geautomatiseerde dipmachine,
geautomatiseerde schuimmachine of geautomatiseerde spraymachine

Dosering en frequentie van de toepassing

Een verdunning van 10% (v/v) moet worden gemaakt.
Dosering voor het verdunde product:
— koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 tot 8 ml aanbevolen)
— schapen: 1,5 tot 5 ml (1,5 tot 3 ml aanbevolen)
— geiten: 2,5 tot 6 ml (2,5 tot 4 ml aanbevolen)
Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

7.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateri
aal

L 410/87

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 l
HDPE VAT 60, 120, 220 l
HDPE CONTAINER 1000 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Maak een verdunning van 10% (v/v: vul 10 ml product aan met water tot 100 ml) voor het doden van bacteriën en
gisten.
Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met de bereide verdunning.
Verwijder voor toepassing van het product alle zichtbare verontreinigingen.
Handmatig of automatisch dippen/schuimen/sprayen over de gehele lengte van de spenen van het dier voor het
melken.
Laat het product minstens een minuut inwerken.
Pas systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel wordt aangesloten.
Zie ook algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 3.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Draag bij handmatige spray-toepassingen beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen (handschoenen
materiaal moet worden gespecificeerd door de toelatinghouder de productinformatie) /beschermende kleding
/oogbescherming.
In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het
desinfecteren na melken in overweging genomen te worden, dat niet gebaseerd is op jodium.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 3.
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 3.
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 3.
4.2.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 5. Gebruik # 2 – Handmatig of automatisch dippen, schuimen of sprayen na het melken
Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ont
wikkelingsstadium)

Bacteriën
Gist
Algen
Virussen

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor het
melken te dippen, schuimen of sprayen

Toepassingsmethode(n)

Dippen, schuimen, sprayen -

L 410/88
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Handmatige of automatische desinfectie van spenen door dippen,
schuimen of sprayen na het melken
Dipbeker, schuimbeker, spenenspray, geautomatiseerde dipmachine,
geautomatiseerde schuimmachine of geautomatiseerde spraymachine
Dosering en frequentie van de toepassing

Voor desinfectie van bacteriën, gisten en algen moet de verdunning
10% (v/v: 10 ml product aanvullen met water tot 100 ml) zijn.
Voor desinfectie van virussen moet de verdunning 20% (v/v: 20 ml
product aanvullen met water tot 100 ml) zijn
Dosering voor het verdunde product:
— koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 tot 8 ml aanbevolen)
— schapen: 1,5 tot 5 ml (1,5 tot 3 ml aanbevolen)
— geiten: 2,5 tot 6 ml (2,5 tot 4 ml aanbevolen)
Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateri
aal

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 l
HDPE VAT 60, 120, 220 l
HDPE CONTAINER 1000 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Maak een verdunning van 10% (v/v: 10 ml product, aanvullen met water tot 100 ml) voor het doden van bacteriën,
gisten en algen, of 20% (v/v: 20 ml product aanvullen met water tot 100 ml) wanneer ook virussen moeten worden
gedood.
Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met de bereide verdunning.
Handmatig of automatisch dippen/schuimen/sprayen over de gehele lengte van de spenen van een dier na het
melken.
Laat het product op de spenen tot de volgende melkbeurt. Laat de koeien staan totdat het product is opgedroogd.
(minstens 5 minuten)
Pas bij de volgende melking systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel
wordt aangesloten.
Zie ook algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 3.
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Draag bij handmatige spray-toepassingen beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen (handschoenen
materiaal moet worden gespecificeerd door de toelatinghouder in de productinformatie) /beschermende kleding/
oogbescherming.
In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het
desinfecteren vóór melken in overweging genomen te worden, dat niet gebaseerd is op jodium.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 3.
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 3.
4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 3.
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5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN (3) VOOR DE META-SPC 3

5.1.

Gebruiksvoorschrift

L 410/89

Zie specifieke instructies voor elk gebruik.
Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle verstrekte aanwijzingen op.
De producten moeten op 20 °C gebracht worden alvorens ze te gebruiken.
Het wordt aanbevolen het product met behulp van een doseerpomp in de toedieningsapparatuur over te brengen.
Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met de bereide verdunning.
Herhaal indien nodig de toepassing na elke melkbeurt.
Maak de toedieningsapparatuur regelmatig schoon met warm water.
5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Raadpleeg voor elk gebruik de toepassingsspecifieke, risicobeperkende maatregelen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.
Bij flauwvallen, raadpleeg een arts. Laat dit veiligheidsinformatieblad zien aan de arts.
EHBO-INSTRUCTIES
— Bij inademing: breng in de frisse lucht.
— Bij huidcontact: wassen met water.
— Bij oogcontact: Onmiddellijk afspoelen met een zachte waterstraal gedurende minstens 15 minuten, de ogen
wijd geopend.
Eventuele contactlezen verwijderen als dit gemakkelijk gaat. Blijven spoelen.
Neem onmiddellijk contact op met een ANTIGIFCENTRUM of arts/huisarts.
— Bij inslikken: spoel de mond. NIET laten braken. Raadpleeg een arts.
Zie het veiligheidsinformatieblad, verkrijgbaar voor professionele gebruikers: hierin staat een alarmnummer.
Veel gemorst materiaal: markeer de plaats, sluit het in met een inert absorbens en pomp het over in een noodtank.
Bewaar in geschikte, op de juiste wijze geëtiketteerde en gesloten containers voor afvoer. Doe gemorst materiaal
nooit terug in oorspronkelijke containers voor hergebruik.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en
spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de
mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.
De papieren handdoeken die zijn gebruikt om het product te verwijderen en de spenen af te drogen, samen met
normaal en huishoudelijk afval afvoeren.

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 2 jaar in HDPE
Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 30 °C.

6.

OVERIGE INFORMATIE

(3) De aanwijzingen voor gebruik, risicobeperkende maatregelen en andere gebruiksrichtsnoeren in het kader van deze afdeling gelden
voor alle toegestane vormen van gebruik van de groep producten waarop de meta-SPC3 betrekking heeft.
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7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Liq-io concentrate
INO Jod Konzentrat
Usual Iod Concent
Iodoconcentrat
D 10 IODINE
D 5 IODINE
Liq-io C
INO IODE C
D 4 IODINE
ADF iDip+ concentrate
Mammizan Concentré
WYNNSAN IODINE CONCENTRATE
EMPRASAN OPTIMA
ANGLIA FARMERS CONC
PROLAC SENTINEL CONC
PREMIER GOLD CONCENTRATE
FULLWOOD IODINE CONC
H&M OPTIMA
SENTINAL CONC
HARRY TRAVIS SUPER CONC TEAT DIP
LANODIP CONC
E/SAN SOVEREIGN
PROLAC SENTINEL CONC

Toelatingsnummer

EU-0018397-0005 1-3

Triviale naam

IUPAC-naam

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

7553-56-2

Niet werkzame
stof

68439-50-9

EG-nummer

231-442-4

Gehalte (%)

2,5
24,199

META-SPC 4
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 4

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 4

Identificatiecode

1.2.

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

meta SPC 4 : Virusdodende producten om te dippen Klaar voor gebruik

1-4

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne
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2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

2.2.

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Werkzame
stof

7553-56-2

Niet
werkzame stof

68439-50-9

0,5

0,5

4,993

4,993

Soort(en) formulering van de groep producten waarop de meta-SPC 3 betrekking heeft

Formulering

3.

231-442-4

Max.

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 4

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen dragen.
beschermende kleding dragen.
oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedu
rende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien moge
lijk. Blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 4

4.1.

Omschrijving van het gebruik

Tabel 6. Gebruik # 1 – Handmatig of automatisch dippen na het melken
Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten gebruik

-
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Doelorganisme(n) (met inbegrip van ont
wikkelingsstadium)

Bacteriën
Gist
Algen
Virussen

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door dippen na
het melken

Toepassingsmethode(n)

Dippen Handmatige of automatische desinfectie van spenen door dippen na
het melken.
Dipbeker of automatische dipmachine.

Dosering en frequentie van de toepassing

— koeien en buffels (3 tot 10 ml: 5 ml aanbevolen)
— schapen (1,5 tot 5 ml: 1,5 ml aanbevolen)
— geiten (2,5 tot 6 ml: 2,5 ml aanbevolen) Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateri
aal

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 l
HDPE VAT 60, 120, 220 l
HDPE CONTAINER 1000 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 4.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 4.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 4.
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 4.
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 4.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN (4) VOOR DE META-SPC 3

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle verstrekte aanwijzingen op.
De producten moeten op 20 °C gebracht worden alvorens ze te gebruiken. Het wordt aanbevolen het product met
behulp van een doseerpomp in de toedieningsapparatuur over te brengen.
Vul de dipbeker handmatig of automatisch met het gebruiksklare product.
Toepassen door na het melken de spenen van het dier over de gehele lengte handmatig of automatisch te dippen.

(4) De aanwijzingen voor gebruik, risicobeperkende maatregelen en andere gebruiksrichtsnoeren in het kader van deze afdeling gelden
voor alle toegestane vormen van gebruik van de groep producten waarop de meta-SPC4 betrekking heeft.
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— koeien en buffels (3 tot 10 ml: 5 ml aanbevolen)
— schapen (1,5 tot 5 ml: 1,5 ml aanbevolen)
— geiten (2,5 tot 6 ml: 2,5 ml aanbevolen)
Laat het product op de spenen tot de volgende melkbeurt. Laat de koeien staan totdat het product is opgedroogd
(minstens 5 minuten).
Pas bij de volgende melking systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel
wordt aangesloten.
Indien nodig de toepassing na elke melkbeurt herhalen.
Maak de toedieningsapparatuur regelmatig schoon met warm water.
5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Draag oogbescherming.
In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het
desinfecteren vóór melken in overweging genomen te worden, dat niet gebaseerd is op jodium.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.
EHBO-INSTRUCTIES
— Bij inademing: breng in de frisse lucht.
— Bij huidcontact: wassen met water.
— Bij oogcontact:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende een aantal minuten voorzichtig afspoelen met water. Eventuele
contactlezen verwijderen als dit gemakkelijk gaat. Blijven spoelen.
Indien de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts.
— Bij inslikken: spoel de mond. NIET laten braken. Raadpleeg een arts.
Zie het veiligheidsinformatieblad, verkrijgbaar voor professionele gebruikers: hierin staat een alarmnummer.
Veel gemorst materiaal: markeer de plaats, sluit het in met een inert absorbens en pomp het over in een noodtank.
Bewaar in geschikte, op de juiste wijze geëtiketteerde en gesloten containers voor afvoer. Doe gemorst materiaal
nooit terug in oorspronkelijke containers voor hergebruik.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en
spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de
mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.
De papieren handdoeken die zijn gebruikt om het product te verwijderen en de spenen af te drogen, samen met
normaal en huishoudelijk afval afvoeren.

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 2 jaar in HDPE
Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 30 °C.

6.

OVERIGE INFORMATIE
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7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Dip-io 5000
IODIUM TX
INO JOD 50 DIP
Usual Iod Post +
IODIUM PRO DIP
IODERM PSP +
IODEX EXTRA +
Iododip +
IODYSTRONG PLUS
INO TREMP
INO STAR
IODACTIV 5000
DERMINO
IODERM 5000
IODIUM BX5000
HOEVE-PLUS DIP
TREMPASEPT IODE
DERMADINE
MAMMO-DERM
KRONI Jod Dipp 5000

Toelatingsnummer

EU-0018397-0006 1-4

Triviale naam

IUPAC-naam

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

7553-56-2

Niet werkzame
stof

68439-50-9

EG-nummer

231-442-4

Gehalte (%)

0,5
4,993

META-SPC 5
1.

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 5

1.1.

Identificatiecode van de meta-SPC 5

Identificatiecode

1.2.

Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer

1.3.

meta SPC 5 : Producten om te dippen, schuimen, sprayen
5500 ppm - Klaar voor gebruik

1-5

Productsoort(en)

Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne
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2.

SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 5

2.1.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 5

Gehalte (%)
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer
Min.

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

2.2.

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Werkzame
stof

7553-56-2

Niet werk
zame stof

68439-50-9

0,55

0,55

4,69

4,69

Soort(en) formulering van de groep producten waarop de meta-SPC 5 betrekking heeft

Formulering

3.

231-442-4

Max.

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 5

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen dragen.
beschermende kleding dragen.
oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedu
rende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien moge
lijk. Blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

4.

TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 5

4.1.

Omschrijving van het gebruik
Tabel 7. Gebruik # 1 – Handmatig of automatisch dippen, schuimen of sprayen voor het melken
Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ont
wikkelingsstadium)

Bacteriën
Gist
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Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor het
melken te dippen, schuimen of sprayen

Toepassingsmethode(n)

Dippen, schuimen, sprayen Handmatige of automatische desinfectie van spenen door dippen,
schuimen of sprayen voor het melken
Dipbeker, schuimbeker, spenenspray, geautomatiseerde dipmachine,
geautomatiseerde schuimmachine of geautomatiseerde spraymachine

Dosering en frequentie van de toepassing

— koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 tot 8 ml aanbevolen)
— schapen: 1,5 tot 5 ml (1,5 tot 3 ml aanbevolen)
— geiten: 2,5 tot 6 ml (2,5 tot 4 ml aanbevolen) - Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateri
aal

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 l
HDPE VAT 60, 120, 220 l
HDPE CONTAINER 1000 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met het gebruiksklare product.
Verwijder voor toepassing van het product alle zichtbare verontreinigingen.
Handmatig of automatisch dippen/schuimen/sprayen over de gehele lengte van de spenen van het dier voor het
melken.
Laat het product minstens een minuut inwerken.
Pas systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel wordt aangesloten.
Zie ook algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 5.
4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Voor handmatig toepassen van dippen/schuimen: Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen
(handschoenenmateriaal moet worden gespecificeerd door de toelatinghouder in de productinformatie)
/oogbescherming.
Draag bij handmatige spray-toepassingen beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen (handschoenen
materiaal moet worden gespecificeerd door de toelatinghouder in de productinformatie) /beschermende kleding
/oogbescherming.
In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het
desinfecteren na melken in overweging genomen te worden, dat niet gebaseerd is op jodium.
4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 5.
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 5.
4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 5.
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Omschrijving van het gebruik
Tabel 8. Gebruik # 2 – Handmatig of automatisch dippen, schuimen of sprayen na het melken
Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze
beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ont
wikkelingsstadium)

Bacteriën
Gist
Algen
Virussen

Toepassingsgebied

Binnen
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor het
melken te dippen, schuimen of sprayen

Toepassingsmethode(n)

Dippen, schuimen, sprayen Handmatige of automatische desinfectie van spenen door dippen,
schuimen of sprayen na het melken
Dipbeker, schuimbeker, spenenspray, geautomatiseerde dipmachine,
geautomatiseerde schuimmachine of geautomatiseerde spraymachine

Dosering en frequentie van de toepassing

— koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 tot 8 ml aanbevolen)
— schapen: 1,5 tot 5 ml (1,5 tot 3 ml aanbevolen)
— geiten: 2,5 tot 6 ml (2,5 tot 4 ml aanbevolen) - 0 Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateri
aal

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 l
HDPE VAT 60, 120, 220 l
HDPE CONTAINER 1000 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met het gebruiksklare product.
Handmatig of automatisch dippen/schuimen/sprayen over de gehele lengte van de spenen van een dier na het
melken.
Laat het product op de spenen tot de volgende melkbeurt. Laat de koeien staan totdat het product is opgedroogd
(minstens 5 minuten).
Pas bij de volgende melkbeurt systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel
wordt aangesloten.
Zie ook algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 5.
4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Draag bij handmatige spray-toepassingen beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen (handschoenen
materiaal moet worden gespecificeerd door de toelatinghouder in de productinformatie) /beschermende kleding
/oogbescherming.
In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het
desinfecteren vóór melken in overweging genomen te worden, dat niet gebaseerd is op jodium.
4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en
noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 5.
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 5.
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4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstan
digheden
Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 5.
5.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN (5) VOOR DE META-SPC 5

5.1.

Gebruiksvoorschrift
Zie specifieke instructies voor elk gebruik.
Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle verstrekte aanwijzingen op.
De producten moeten op 20 °C gebracht worden alvorens ze te gebruiken.
Het wordt aanbevolen het product met behulp van een doseerpomp in de toedieningsapparatuur over te brengen.
Herhaal indien nodig de toepassing na elke melkbeurt.
Maak de toedieningsapparatuur regelmatig schoon met warm water.

5.2.

Risicobeperkende maatregelen
Raadpleeg voor elk gebruik de toepassingsspecifieke, risicobeperkende maatregelen.

5.3.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om
mens, dier en milieu te beschermen
Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.
EHBO-INSTRUCTIES
— Bij inademing: breng in de frisse lucht.
— Bij huidcontact: wassen met water.
— Bij oogcontact:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende een aantal minuten voorzichtig afspoelen met water. Eventuele
contactlezen verwijderen als dit gemakkelijk gaat. Blijven spoelen.
Indien de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts.
— Bij inslikken: spoel de mond. NIET laten braken. Raadpleeg een arts.
Zie het veiligheidsinformatieblad, verkrijgbaar voor professionele gebruikers: hierin staat een alarmnummer.
Veel gemorst materiaal: markeer de plaats, sluit het in met een inert absorbens en pomp het over in een noodtank.
Bewaar in geschikte, op de juiste wijze geëtiketteerde en gesloten containers voor afvoer. Doe gemorst materiaal
nooit terug in oorspronkelijke containers voor hergebruik.

5.4.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en
spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de
mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.
De papieren handdoeken die zijn gebruikt om het product te verwijderen en de spenen af te drogen, samen met
normaal en huishoudelijk afval afvoeren.

5.5.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Houdbaarheid: 2 jaar in HDPE
Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 30 °C.

6.

OVERIGE INFORMATIE

(5) De aanwijzingen voor gebruik, risicobeperkende maatregelen en andere gebruiksrichtsnoeren in het kader van deze afdeling gelden
voor alle toegestane vormen van gebruik van de groep producten waarop de meta-SPC5 betrekking heeft.
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7.

DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 5

7.1.

Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Liq-io 5500
IODYPRO
INO JOD 50 Liquid
Usual Iod Liquid +
IODIUM PRO SPRAY
IODEX
Iodoliquid +
Iodospray Plus
DESINTEAT PLUS
ROBOSPRAY IODE
INOTRAYON
IODYPRO 5500
Robot Liq-io 55
IODYPRO BL5500
ADF iDip+ 5500
HOEVE-JODIUM SPRAY
GRUPAIODE
IODOCAN
JOFO
JODI PLUS
K-AGRO PRODIP ID
IODIP
HELIO IODE SPRAY
MAMMO-JOD
KRONI Jod Spray 5500
MUNGI-IOD
LELY QUARESS-Iodine
GOLD GLYCODIP
EMPRASAN EXTRA CARE
H&M RTU IODINE
ANGLIA FARMERS SUPPLEDIP-IO
PROLAC RTU IODINE TEAT DIP
PREMIER GOLD POST DIP
FULLWOOD IODINE EXTRA
H&M EXTRACARE
M WILLIAMS TEAT DIP
PLATINUM
WDH GOLD DIP RTU
WYNNSAN IODINE HE RTU

Toelatingsnummer

EU-0018397-0007 1-5

Triviale naam

IUPAC-naam

Jood
Alcoholen, C12-14,
geëthoxyleerd (11 mol
EO gemiddelde mol
verhouding)

Poly(oxy-1,2ethaandiyl),
-C12-14-(even
genummerd)-alkyl–
hydroxy

Functie

CAS-nummer

Werkzame stof

7553-56-2

Niet werkzame
stof

68439-50-9

EG-nummer

231-442-4

Gehalte (%)

0,55
4,69
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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1996 VAN DE COMMISSIE
van 4 december 2020
tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 tot vaststelling van bepaalde
beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8
in het Verenigd Koninkrijk
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8763)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4, in
samenhang met artikel 131 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (“terugtrekkingsakkoord”),
Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer
in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name
artikel 10, lid 4, in samenhang met artikel 131 van het terugtrekkingsakkoord,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 van de Commissie (3) is vastgesteld naar aanleiding van uitbraken van
hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) van het subtype H5N8 in bedrijven waar pluimvee of andere in
gevangenschap levende vogels worden gehouden in het Verenigd Koninkrijk en de instelling van beschermings- en
toezichtsgebieden door de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG
van de Raad (4).

(2)

In Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 is bepaald dat de door het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Richtlijn
2005/94/EG ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden ten minste de gebieden moeten omvatten die in de lijst
van de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit als beschermings- en toezichtsgebieden zijn opgenomen.

(3)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 is vastgesteld, heeft het Verenigd Koninkrijk de
Commissie in kennis gesteld van nieuwe uitbraken van HPAI van het subtype H5N8 in bedrijven waar pluimvee of
andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden in Leicestershire en North Yorkshire, en heeft het land
de overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG vereiste noodzakelijke maatregelen genomen, waaronder de instelling van
beschermings- en toezichtsgebieden rond die nieuwe uitbraken.

(4)

De Commissie heeft die maatregelen in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk bestudeerd en heeft
geconstateerd dat de grenzen van de door de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk ingestelde
beschermings- en toezichtsgebieden op voldoende afstand liggen van de bedrijven waar de nieuwe uitbraken van
HPAI van het subtype H5N8 zijn bevestigd.

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.
(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
(3) Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 van de Commissie van 20 november 2020 tot vaststelling van bepaalde beschermende
maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in het Verenigd Koninkrijk (PB L 392 van
23.11.2020, blz. 60).
(4) Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire
influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16).
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(5)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen
ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moeten op het niveau van de Unie en in samenwerking met
het Verenigd Koninkrijk de in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG ingestelde nieuwe
beschermings- en toezichtsgebieden snel worden vastgesteld. Daarom moeten de in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
(EU) 2020/1742 opgenomen beschermings- en toezichtsgebieden voor het Verenigd Koninkrijk worden gewijzigd.

(6)

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 moet derhalve worden gewijzigd om de regionalisering op het
niveau van de Unie bij te werken om rekening te houden met de nieuwe, overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG
door het Verenigd Koninkrijk ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden en om de duur van de daarin geldende
beperkingen aan te geven.

(7)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Gezien de urgentie van de epidemiologische situatie in de Unie wat de verspreiding van HPAI van het subtype H5N8
betreft, is het belangrijk dat de wijzigingen die bij dit besluit in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742
worden aangebracht, zo spoedig mogelijk in werking treden.

(9)

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

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 4 december 2020.

Voor de Commissie
Stella KYRIAKIDES
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
“BIJLAGE

DEEL A

Beschermingsgebied als bedoeld in artikel 1:

Verenigd Koninkrijk

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

Gebied omvattende:

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27.11.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle
of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and
W2.81

8.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle
of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and
W0.86

16.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a
circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30
and W1.47

23.12.2020

DEEL B

Toezichtsgebied als bedoeld in artikel 1:

Verenigd Koninkrijk

Gebied omvattende:

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

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area
described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres,
centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6.12.2020

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

Van 28.11.2020 tot en met
6.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the
area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilo
metres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81
Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle
of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and
W2.81
Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the
area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilo
metres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86
Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle
of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and
W0.86

17.12.2020

Van 9.12.2020 tot en met
17.12.2020
25.12.2020

Van 17.12.2020 tot en met
25.12.2020
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Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the
area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilo
metres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47
Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a
circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N54.30and W1.47
”
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Van 24.12.2020 tot en met
31.12.2020
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BESLUIT (EU) 2020/1997 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 24 november 2020
betreffende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2021 (ECB/2020/57)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 128, lid 2,
Gezien Besluit (EU) 2015/2332 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader
voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang (ECB/2015/43) (1), en met name artikel 2, lid 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft sinds 1 januari 1999 het alleenrecht de muntenuitgifteomvang door de
lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de “eurogebiedlidstaten” genoemd), goed te keuren.

(2)

De 19 eurogebiedlidstaten hebben hun verzoeken tot goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2021 bij de ECB
ingediend, aangevuld met een toelichting over de gevolgde schattingsmethodologie. Sommige eurogebiedlidstaten
hebben tevens aanvullende informatie verstrekt over circulatiemunten, voor zover dergelijke informatie beschikbaar
is en door de betrokken eurogebiedlidstaten van belang wordt geacht om het verzoek tot goedkeuring te staven.

(3)

Aangezien het recht van de eurogebiedlidstaten om euromunten uit te geven afhankelijk is van de goedkeuring van
de uitgifteomvang door de ECB, mogen de eurogebiedlidstaten overeenkomstig artikel 3 van Besluit (EU)
2015/2332 (ECB/2015/43) de door de ECB goedgekeurde hoeveelheden niet overschrijden zonder voorafgaande
goedkeuring door de ECB.

4)

Krachtens artikel 2, lid 9, van Besluit (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) is de directie, aangezien geen wijziging van de
verzochte muntenomvang vereist is, bevoegd dit besluit betreffende de door de eurogebiedlidstaten ingediende
verzoeken tot goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2021 vast stellen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities:
a) “muntenuitgifteomvang”: muntenuitgifteomvang als gedefinieerd in artikel 1, punt 3, van Besluit (EU) 2015/2332
(ECB/2015/43);
b) “circulatiemunten”: circulatiemunten als gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) nr. 729/2014 van de
Raad (2);
c) “munten voor verzamelaars”: munten voor verzamelaars als gedefinieerd in artikel 1, punt 3, van Verordening (EU)
nr. 651/2012 van het van het Europees Parlement en de Raad (3).
(1) PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123.
(2) Verordening (EU) nr. 729/2014 van de Raad van 24 juni 2014 over de denominaties en technische specificaties van voor de circulatie
bestemde euromuntstukken (PB L 194 van 2.7.2014, blz. 1).
(3) Verordening (EU) nr. 651/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de uitgifte van euromunten (PB
L 201 van 27.7.2012, blz. 135).
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Artikel 2
Goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang in 2021
De ECB keurt hierbij de euromuntenuitgifteomvang door de eurogebiedlidstaten in 2021 goed, zoals uiteengezet in de
onderstaande tabel:
(in miljoen EUR)

Voor uitgifte in 2021 goedgekeurde euromuntenomvang
Munten voor verzamelaars
(niet bestemd voor circulatie)

Circulatiemunten

België

Muntenuitgifteomvang

33,0

1,0

34,0

417,0

241,0

658,0

Estland

10,4

0,3

10,7

Ierland

15,8

0,5

16,3

Griekenland

99,5

3,6

103,1

Spanje

291,5

30,0

321,5

Frankrijk

243,0

50,0

293,0

Italië

169,3

2,7

172,0

Cyprus

11,0

0,1

11,1

Letland

5,5

0,2

5,7

Litouwen

20,0

0,6

20,6

Luxemburg

14,7

0,4

15,1

Malta

8,2

0,3

8,5

Nederland

0,0

0,1

0,1

Oostenrijk

62,5

153,5

216,0

Portugal

31,5

2,0

33,5

Slovenië

21,0

1,0

22,0

Slowakije

14,0

2,0

16,0

Finland

15,0

10,0

25,0

Totaal

1 482,9

499,3

1 982,2

Duitsland

Artikel 3
Vankrachtwording
Dit besluit wordt van kracht op de dag van kennisgeving ervan aan de geadresseerden.
Artikel 4
Geadresseerden
Dit besluit is gericht tot de eurogebiedlidstaten.
Gedaan te Frankfurt am Main, 24 november 2020.

De president van de ECB
Christine LAGARDE
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Besluit (EU) 2020/1532 van de Raad van 12 oktober 2020 betreffende het standpunt
dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor
het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie met betrekking tot de beoogde
vaststelling van indelingsadviezen, indelingsbesluiten, wijzigingen van de toelichting bij het
geharmoniseerde systeem of andere adviezen voor de interpretatie van het geharmoniseerde
systeem en aanbevelingen teneinde de uniformiteit in de interpretatie van het geharmoniseerde
systeem in het kader van het Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem te verzekeren
(Publicatieblad van de Europese Unie L 406 van 3 december 2020)
Deze rectificatie van Besluit (EU) 2020/1532 dient als nietig te worden beschouwd.
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Rectificatie van Besluit (EU) 2020/1532 van de Raad van 12 oktober 2020 betreffende het standpunt
dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor
het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie met betrekking tot de beoogde
vaststelling van indelingsadviezen, indelingsbesluiten, wijzigingen van de toelichting bij het
geharmoniseerde systeem of andere adviezen voor de interpretatie van het geharmoniseerde
systeem en aanbevelingen teneinde de uniformiteit in de interpretatie van het geharmoniseerde
systeem in het kader van het Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem te verzekeren
(Publicatieblad van de Europese Unie L 352 van 22 oktober 2020)
De bijlage wordt als volgt gelezen:
“BIJLAGE

Deze bijlage vormt een aanvulling op de bijlage bij Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad.
II.2

Opstelling van concordantietabellen voor de versies van 2017 en 2022 van het geharmoniseerd systeem (doc.
NC2704, NC2749 en NC2753).
Wat betreft de concordantietabel voor de onderverdelingen 4407.13 en 4407.14 (mengsels van S-P-F (sparhout
(spruce), dennenhout (pine) en zilverspar (fir)) en Hem-fir (van hout van de Westerse hemlock en de zilverspar)
steunt de Unie de door het WDO-secretariaat in punt 20 van document NC2753 voorgestelde concordantie.
Wat betreft de concordantietabel voor onderverdeling 4418.83 (I-balken) steunt de Unie de door Japan in punt 14
van document NC2753 voorgestelde concordantie.
Wat betreft de concordantietabel voor onderverdeling 7019.71 (vliezen van glasvezels) merkt de Unie op dat de
enige overdracht uit het GS-2017 onderverdeling 7019.32 zou betreffen.
Wat betreft de concordantietabel voor de onderverdelingen 8462.62 en 8462.63 (smeedmachines) steunt de Unie de
handhaving van alle onder het GS-2017 voor overdracht voorgestelde onderverdelingen, met inbegrip van die tussen
vierkante haken.
Wat betreft de concordantietabel voor onderverdeling 8519.81 (telefoonantwoordapparaten) steunt de Unie het
voorstel van het WDO-secretariaat in punt 26 van document NC2704.
Wat betreft de concordantietabel voor onderverdeling 8539.51 (LED) steunt de Unie de conclusie van het WDOsecretariaat in punt 24 van document NC2704.
Wat betreft de concordantietabel voor de nieuwe onderverdeling 8541.51 (op halfgeleiders gebaseerde meetwaardeomvormers) merkt de Unie op dat er geen aanwijzingen zijn voor afzonderlijk ingedeelde onderdelen in het
GS-2017. Daarom zijn er geen extra overdrachten nodig.
Wat betreft de concordantietabel voor onderverdeling 88.06 (onbemande luchtvaartuigen), steunt de Unie de in
punt 25 van document NC2704 vermelde optie (i).
Tot slot steunt de Unie de correctie van bepaalde redactionele fouten in de ontwerpconcordantietabellen I en II, zoals
uiteengezet in de bijlage bij document NC 2753.

III.4

Indeling in het GS-2022 van bepaalde verzamelingen en voorwerpen van verzamelingen met een numismatisch
belang (verzoek van het secretariaat) (doc. NC2711, NC2754)
De Unie zou de drie producten onder de nieuwe onderverdeling 9705.31 in het GS-2022 indelen. De Unie merkt op
dat Canada en het WDO-secretariaat het voorstel van de Unie steunen om de vermelding “munten die in de handel
algemeen bekend zijn als “oude munten”” te schrappen uit de tweede alinea van punt (4) van het nieuwe deel (A)
van de GS-toelichtingen op post 97.05.

III.5

Indeling in het GS-2022 van patronen voor 3D-printers (verzoek van het secretariaat) (doc. NC2712, NC2755)
De Unie steunt het voorstel tot wijziging van de GS-toelichtingen, waarin is bepaald dat patronen voor
3D-printerpatronen met elektronische componenten of mechanische mechanismen moeten worden ingedeeld als
delen van 3D-printers.
De Unie zou producten die in de documenten NC2712 en NC2755 worden gepresenteerd indelen onder post 84.85
in het HS-2022 als delen van 3D-printers, rekening houdend met de aanwezigheid van elektronische componenten
voor aansluiting op een 3D-printer.
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III.7

Verslag van de 57e vergadering van het subcomité voor de herziening van het GS (doc. NR1434)

III.8

Te nemen besluiten. (doc. NC2709)

7.12.2020

a) Bijlagen C/4 en D/8 — Wijzigingen van de toelichtingen (GS-2022) (deel VI)
b) Bijlagen C/5, D/9 en D/22 — Wijzigingen van de toelichtingen (GS-2022) (deel VII)
c) Bijlagen C/8 en D/12 — Wijzigingen van de toelichtingen, voortvloeiend uit de artikel 16-aanbeveling van
28 juni 2019 (deel XIII)
d) Bijlagen C/13 en D/17 — Wijzigingen van de toelichtingen, voortvloeiend uit de artikel 16-aanbeveling van
28 juni 2019 (deel XX)
e) Bijlagen C/14 en D/18 — Mogelijke wijzigingen van de toelichtingen met betrekking tot bepaalde attractie- en
speeltoestellen (voorstel van de Verenigde Staten)
De Unie stemt in met alle voorgestelde wijzigingen in deze documenten.
f) Bijlagen C/1 en D/5 — Mogelijke wijzigingen van de toelichting op post 15.09 wat betreft andere olijfolie
verkregen bij de eerste persing, en post 15.15 wat betreft voorbeelden van microbiële vetten en oliën
Wat betreft de GS-toelichtingen op post 15.09 steunt de Unie het voorstel van de Unie (optie 2) en het nieuwe
voorstel van Canada (optie 3). In punt (D) (2) steunt de Unie het gebruik van “of” (optie 2) in plaats van “en/of”.
Wat betreft de GS-toelichtingen op post 15.15 steunt de Unie het gebruik van de uitdrukking “eencellig
organisme” (optie 1) en het gebruik van “of” (optie 2) in plaats van “en/of”. In de voorbeelden (a) en (b) steunt de
Unie het gebruik van de uitdrukking “verkregen uit” (optie 2).
g) Bijlagen C/3 en D/7 — Mogelijke wijzigingen van de toelichtingen met betrekking tot “placebo’s” en
“dubbelblinde klinische proefpakketten” in post 30.06 (verzoek van Australië)
Wat betreft de zin “De placebo’s van deze post omvatten ook [controlevaccins] [gecontroleerde vaccins] [vaccins
die als controlestoffen worden gebruikt en] waarvoor een vergunning is verleend voor gebruik in erkende
klinische proeven.” steunt de Unie de toevoeging van deze zin aan de tekst van punt (12) van de
GS-toelichtingen op post 30.06 niet, aangezien niet duidelijk is welke soorten stoffen erdoor worden
beschreven. Indien de andere overeenkomstsluitende partijen besluiten de zin toe te voegen, steunt de Unie
“vaccins die als controlestoffen worden gebruikt” (optie 3) of, indien flexibiliteit nodig is, “controlevaccins”
(optie 1).
Met betrekking tot de zin “[De te onderzoeken werkzame bestanddelen kunnen kruidengeneesmiddelen [voor
therapeutisch of profylactisch gebruik] omvatten.]” blijft de Unie flexibel wat betreft de toevoeging ervan aan de
tekst, maar steunt zij een open lijst van voorbeelden, zoals voorgesteld door de Verenigde Staten, niet.
h) Bijlagen C/6 en D/10 — Wijzigingen van de toelichtingen, voortvloeiend uit de artikel 16-aanbeveling van
28 juni 2019 (deel IX)
De Unie ondersteunt het voorstel om aanvullende toelichtingen toe te voegen aan onderverdelingen 4412.41,
4412.42 en 4412.49. De Unie verzoekt nader onderzoek en verbetering van de voorgestelde tekst om deze in
overeenstemming te brengen met de huidige indelingspraktijken in de Unie (bijvoorbeeld de oriëntatie van de
fineerlagen).
i) Bijlagen C/7 en D/11 — Wijzigingen van de toelichtingen, voortvloeiend uit de artikel 16-aanbeveling van
28 juni 2019 (delen XI en XII)
De Unie steunt de toevoeging van “paraseismische wandbekleding” en “geotextiel” aan de lijst van voorbeelden
van elektronisch textiel. In de tekst over “geotextiel” steunt de Unie de tekst “een sensor die van vezels
vervaardigd of ten minste volledig in de vezels geïntegreerd is” (optie 2), zoals eerder door de Unie is voorgesteld.
De Unie steunt de voorlopige vaststelling van de door het subcomité voor de GS-herziening goedgekeurde
teksten.
j) Bijlagen C/12 en D/16 — Wijzigingen van de toelichtingen, voortvloeiend uit de artikel 16-aanbeveling van
28 juni 2019 (deel XVII)
De Unie steunt de toevoeging van de verwijzing naar permanent geïntegreerde camera’s in punt 3 van de
GS-toelichtingen op post 88.06, op voorwaarde dat het indelingsadvies waarin een drone met geïntegreerde
camera onder post 85.25 wordt ingedeeld, wordt herzien en in overeenstemming wordt gebracht met het
GS-2022 en de GS-toelichtingen.
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Met betrekking tot punt 4 van de GS-toelichtingen op post 88.06 steunt de Unie het voorstel van China met
aanvullende, door de Unie toegevoegde technische criteria (tweede optie).
k) Bijlagen C/15 en D/19 — Mogelijke wijzigingen van de toelichtingen op hoofdstuk 97 ten aanzien van bepaalde
voorwerpen van culturele aard (voorstel van de Verenigde Staten)
De Unie steunt de lijst van artikelen die als voorbeeld worden genoemd niet, aangezien deze zeer specifiek zijn en
beperkt zijn tot het verklaren van het toepassingsgebied van de artikelen die onder onderverdeling 9705.10
moeten worden ingedeeld.
De Unie merkt voorts op dat de gegeven definities en voorbeelden geen duidelijkheid verschaffen over de wijze
waarop bijvoorbeeld “traditionele nationale kostuums” of “oude auto’s” moeten worden ingedeeld.
l) Bijlagen C/16 en D/20 — Wijzigingen van de toelichting op de indelingsregels (GS-2022)
De Unie steunt het oorspronkelijke voorstel van het WDO-secretariaat (optie 1, waarbij de term “enkel” wordt
gebruikt, maar flexibel wordt omgegaan met de uitdrukking “niet verder bewerkt dan”) en verzoekt erom de
teksten in het Engels en het Frans op elkaar af te stemmen.
III.9

Mogelijke wijziging van de toelichting op post 71.04 ten aanzien van synthetische diamanten (voorstel van het
Kimberleyproces) (doc. NC2757)
De Unie stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de nieuwe derde alinea van post 71.04 en met de invoering
van een nieuw punt (3) van de toelichting op onderverdeling 7104.91.

III.10 Indeling van een micro-elektromechanisch systeemelement (MEMS) in het GS-2022 (voorstel van het secretariaat)
De Unie zou het product indelen onder post 85.41.”
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Rectificatie van Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad van 25 september 2020 betreffende het
standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het
Comité voor het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie met betrekking tot de
beoogde vaststelling van indelingsadviezen, indelingsbesluiten, wijzigingen van de toelichting bij
het geharmoniseerde systeem of andere adviezen voor de interpretatie van het geharmoniseerde
systeem en van aanbevelingen teneinde de uniformiteit in de interpretatie van het geharmoniseerde
systeem in het kader van het Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem te verzekeren
(Publicatieblad van de Europese Unie L 406 van 3 december 2020)
Deze rectificatie van Besluit (EU) 2020/1410 dient als nietig te worden beschouwd.
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Rectificatie van Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad van 25 september 2020 betreffende het
standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het
Comité voor het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie met betrekking tot de
beoogde vaststelling van indelingsadviezen, indelingsbesluiten, wijzigingen van de toelichting bij
het geharmoniseerde systeem of andere adviezen voor de interpretatie van het geharmoniseerde
systeem en van aanbevelingen teneinde de uniformiteit in de interpretatie van het geharmoniseerde
systeem in het kader van het Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem te verzekeren
(Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 8 oktober 2020)
De bijlage wordt als volgt gelezen:
“BIJLAGE

IV.

VERSLAG VAN HET WETENSCHAPPELIJK SUBCOMITÉ: Doc. NS0456Eb (SSC/35 — verslag)

(1)

Te nemen besluiten (doc. NC2708Ea)
a) Bijlagen A/1 en C/1 — Indeling van nieuwe INN’s (lijst 120). De Unie hecht haar goedkeuring aan de 125
indelingen (GS-uitgave 2017) en de drie daaruit voortvloeiende herindelingen (GS-uitgave 2022) die door het
wetenschappelijk subcomité zijn voorgesteld.
b) Bijlagen A/2 en C/2 — Indeling van nieuwe INN’s (lijst 121). De Unie hecht haar goedkeuring aan de 143
indelingen (GS-uitgave 2017) en de 15 daaruit voortvloeiende herindelingen (GS-uitgave 2022) die door het
wetenschappelijk subcomité zijn voorgesteld.
c) Bijlagen A/3 en C/3 — Mogelijke herindeling van bepaalde INN’s, voortvloeiend uit de artikel 16-aanbeveling van
23 juni 2019. De Unie hecht haar goedkeuring aan de uit het GS-uitgave 2022 voortvloeiende herindelingen van
de 143 INN’s die door het wetenschappelijk subcomité zijn overeengekomen.
d) Bijlagen B/1 en C/6 — Besluiten van het GS-Comité tijdens zijn 63e en 64e zitting en de WDO-Raad tijdens zijn
133e en 134e zitting die van invloed zijn op de werkzaamheden van het wetenschappelijk subcomité. De Unie
hecht haar goedkeuring aan de herindelingen van “zilucoplan” en “etryptamine” die door het wetenschappelijk
subcomité zijn overeengekomen, respectievelijk onder onderverdelingen 2933.79 en 2939.80.
De Unie stemt met alle voorgestelde indelingen in, aangezien zij in overeenstemming zijn met het huidige
indelingsbeleid in de Unie.

(2)

Mogelijke wijziging van de toelichtingen bij hoofdstuk 29 ten aanzien van de lijst van verdovende middelen,
psychotrope stoffen en precursoren, doc. NC2738Ea
De Unie stemt in met het voorstel om de toelichting bij het geharmoniseerd systeem bij hoofdstuk 29 te wijzigen,
conform het advies van het wetenschappelijk subcomité.

V.

VERSLAG VAN HET SUBCOMITÉ VOOR DE HERZIENING VAN HET GS (doc. NR1403E)

(1)

Te nemen besluiten (doc. NC2709Ea)
a) Bijlagen D/6 en G/11 — Mogelijke wijziging van de toelichting bij post 85.24 (GS-2022)
b) Bijlagen D/7 en G/12 — Mogelijke wijzigingen van de toelichting bij het GS-2022 ten aanzien van 3D-printers
c) Bijlagen E/14 en G/19 — Wijziging van de toelichting bij post 70.19 ten aanzien van glasvezels (GS-2022)
d) Bijlagen E/1 tot en met E/6, E/8 tot en met E/13, E/15 tot en met E/18, E/20, E/23 en G/1 tot en met G/6, G/8,
G/13 tot en met G/18, G/21, G/22, G/24, G/27 — Mogelijke wijziging van de toelichtingen bij afdelingen I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX en XXI.
e) Bijlagen E/23 en G/27 — Wijzigingen van de toelichting bij hoofdstuk 97 ten aanzien van bepaalde voorwerpen
van culturele aard (GS-2022)
f) Bijlagen E/24 en G/28 — Wijzigingen van de toelichting (indelingsregels)
De Unie stemt met alle voorgestelde wijzigingen in het stuk in, aangezien zij het huidige indelingsbeleid in de Unie
weergeven.
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Indeling onder GS-2022 van bepaalde wegwerp- of oplaadbare elektrische personal vaporisers (verzoek van het
secretariaat), doc. NC2710Eb
Unie zou product 1 onder onderverdeling 8543.70 in het GS-2017 en onder onderverdeling 8543.40 in het
GS-2022 indelen. Product 2 wordt ingedeeld onder post 24.04 in het GS-2022 volgens indelingsregel 3b, op basis
van het wezenlijke karakter van de e-vloeistof.

(3)

Indeling in het GS-2022 van bepaalde verzamelingen en voorwerpen van verzamelingen met een numismatisch
belang (verzoek van het secretariaat), doc. NC2711Ea
De Unie geeft aan dat aanvullende informatie over de producten nodig is om de indeling vast te stellen.
De Unie is het niet eens met het voorstel tot wijziging van de toelichting bij het geharmoniseerd systeem, in
afwachting van de toelichting bij en richtsnoeren inzake het onderscheid tussen de nieuwe onderverdelingen onder
post 97.05.

(4)

Indeling onder GS-2022 van cartridges voor 3D-printers (verzoek van het secretariaat), doc. NC2712Ea
De Unie zou de producten onder hoofdstuk 39 indelen naar de stof waaruit het voorwerp is vervaardigd,
overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-276/00. Er is aanvullende
informatie nodig voor de indeling van de producten op onderverdelingniveau. Het voorstel tot wijziging van de
toelichting bij het geharmoniseerd systeem wordt niet gesteund, aangezien volgens de huidige praktijk in de Unie
printercartridges niet als onderdelen van printers worden ingedeeld.

(5)

Indeling in het GS-2022 van een vellenlamineermachine voor additieve productie, doc. NC2744Ea
De Unie zou het product indelen onder post 84.85 (optie II).

VI.

VERSLAG VAN DE WERKGROEP VOORAFGAAND AAN DE ZITTING, doc. NC2714Ea en bijlagen A t/m T
Behoudens enkele redactionele wijzigingen stelt de Unie de tekst van de bijlagen A tot en met T vast, met de volgende
opmerkingen:

(1)

Wijziging van de verzameling van tariferingen naar aanleiding van het besluit om een product onder post 18.06
(onderverdeling 1806,32) in te delen.
De Unie stelt voor de lijst van ingrediënten te schrappen, aangezien die niet nodig is voor de indeling.

(2)

Wijziging van de verzameling van tariferingen naar aanleiding van het besluit om twee soorten tabak (“gesneden,
gerolde, geëxpandeerde tabaksstengels (CRES)” en “geëxpandeerde tabaksstengels (ETS)”) onder post 24.03
(onderverdeling 2403.99) in te delen.
De Unie dringt erop aan dat de tekst “kan niet rechtstreeks worden gerookt” behouden blijft, aangezien die het
beslissende criterium voor de tariefindeling vormde.

(3)

Wijziging van de verzameling van tariferingen naar aanleiding van het besluit om vasteoxidebrandstofcel (SOFC)
onder post 85.01 (onderverdeling 8501.62) in te delen.
De Unie stelt voor gebruik te maken van de productomschrijving in de omkaderde tekst van het eerste werkdocument
(doc. NC2655E1b).

VII. VERZOEKEN OM HERZIENING (VOORBEHOUDEN)
(1)

Herziening van bepaalde voedingssupplementen (producten 1 tot en met 5) (verzoek van de Verenigde Staten), doc.
NC2715Ea
De Unie zou de producten als drank indelen onder post 22.02, overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van
de Europese Unie in zaak C-114/80 en indelingsadviezen 2202.99/2-4.

(2)

Herziening van de indeling van een “gps running watch with wrist-based heart rate monitor” (verzoek van de
Verenigde Staten en Japan), doc. NC2716Ea
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De Unie zou het product indelen onder onderverdeling 9102.12 als polshorloge, conform de toelichting bij de
gecombineerde nomenclatuur voor post 91.02.
(3)

Herziening van de indeling van Sterilizer (verzoek van Oekraïne), doc. NC2717Ea
De Unie zou het product onder post 84.19 indelen, aangezien die post speciaal voor sterilisatoren is. De temperatuur
verandering vindt plaats en heeft een belangrijk effect op het sterilisatieproces. Het apparaat vervult geen mechanische
functies.

(4)

Herziening van de indeling van twee producten, genaamd “RF Generators and RF Matching Networks” (verzoek van
Zuid-Korea), doc. NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea
De Unie zou de producten onder post 84.86 indelen, aangezien het identificeerbare machines betreft die uitsluitend of
hoofdzakelijk worden gebruikt voor de vervaardiging van halfgeleidermateriaal.

VIII. AANVULLEND ONDERZOEK
(1)

Indeling van eetbare insecten (voorstel van het secretariaat), doc. NC2719Ea
De Unie ondersteunt mogelijke overdrachten van posten 02.10 en 04.10 voor product 1. Product 2 kan worden
overgeheveld van hetzij post 04.10, hetzij hoofdstuk 16. Product 3 kan worden overgeheveld van hoofdstuk 16.
Product 4 kan worden overgeheveld van hetzij hoofdstuk 16, hetzij hoofdstuk 21.

(2)

Mogelijke wijziging van de toelichting bij post 27.11 ter verduidelijking van de indeling van vloeibaar petroleumgas
(LPG) (voorstel van het secretariaat), doc. NC2720Ea
De Unie ondersteunt de uitwerking van een aanvullende toelichting bij onderverdeling 2711.19.

(3)

Wijziging van de toelichting bij regel 3b ter verduidelijking van de indeling van samenstellingen, doc. NC2721Ea
De Unie ondersteunt de handhaving van de status quo en de huidige indelingspraktijken.

(4)

Mogelijke wijziging van de toelichting bij post 91.02, doc. NC2722Ea
De Unie zou er de voorkeur aan geven te wachten op een definitief besluit over de indeling in punt VII.2, alvorens over
te gaan tot wijziging van de toelichting bij het geharmoniseerd systeem.

(5)

Mogelijke wijziging van de toelichting bij post 87.03 met betrekking tot microhybride voertuigen, doc. NC2723Ea
De Unie steunt de wijziging van de toelichting bij het geharmoniseerd systeem, aangezien daarin de indeling van het
nieuwe type voertuigen wordt verduidelijkt.

(6)

Indeling van half-hybride voertuigen, doc. NC2724Ea
De Unie zou het product indelen onder onderverdeling 8703.40, aangezien de elektromotor ontworpen is om bij te
springen bij vermogenstekort.

(7)

Indeling van een wasachtig product (verzoek van Ecuador), doc. NC2725Ea
De Unie zou het product onder post 34.04 indelen, aangezien bij de laboratoriumanalyse werd bevestigd dat het
product een wasachtig karakter had.

(8)

Mogelijke wijziging van de toelichting bij post 95.03 (voorstel van de Unie), doc. NC2667Ea
De Unie blijft flexibel ten aanzien van aanvullende redactionele wijzigingen bij het oorspronkelijke voorstel van de EU.

(9)

Mogelijke wijziging van de toelichting bij post 95.05 (voorstel van de Unie), doc. NC2668Ea
De Unie blijft flexibel ten aanzien van aanvullende redactionele wijzigingen bij het oorspronkelijke voorstel van de EU.
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(10) Indeling van bepaalde etherische oliën voor de verkoop in het klein (verzoek van Costa Rica), doc. NC2672Ea
De Unie zou het product indelen onder post 33.01. Dit product is een etherische lavendelolie met monoterpee
nalcohol; de terpenen zijn dus niet afgesplitst en het valt onder post 33.01. Het wordt verkregen door middel van
stoomdestillatie, en is dus conform de toelichting bij het geharmoniseerd systeem bij post 33.01.
(11) Indeling van twee vloerwrijvers (verzoek van Costa Rica), doc. NC2673Ea
De Unie zou de producten indelen onder post 84.79. Vanwege de technische kenmerken ervan zijn zij niet het soort
dat gewoonlijk voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt en gezien aantekening 4a bij hoofdstuk 85 moeten zij
onder post 84.79 worden ingedeeld.
(12) Indeling van een “autohoogwerker met knikarm” (verzoek van Zuid-Korea), doc. NC2674Ea
De Unie zou het product indelen onder post 84.28, op basis van Verordening (EG) nr. 738/2000 voor een soortgelijk
product.
(13) Indeling van bepaalde voor voeding bestemde bereidingen (verzoek van de Verenigde Staten), doc. NC2676Ea,
NC2742Ea
De Unie verzoekt om aanvullende informatie over alle vier de producten om de indeling vast te stellen.
Product 1: eiwitten. indien zeer hoog (meer dan 85 %) kan post 35.04 worden overwogen. Op basis van de huidige
informatie kan het product worden ingedeeld onder onderverdeling 2106.10, conform indelingsadvies 2106.90/5.
Product 2: de Unie zou het onder post 22.02 indelen, indien het rechtstreeks kan worden gedronken, of onder post
21.06, als het eerst moet worden verdund.
Product 3: de Unie zou het onder onderverdeling 2101.20 indelen; aanvullende informatie over het cafeïnegehalte
zou evenwel nuttig zijn.
Product 4: de productomschrijving is verwarrend, aangezien niet duidelijk is wat het belangrijkste ingrediënt is. Indien
het cacao bevat, kan het onder post 18.06 worden ingedeeld, anders onder 19.05.
(14) Indeling van een “machine voor egaliseren en voor land-, tuin- of bosbouw” (verzoek van de Russische Federatie), doc.
NC2677Ea
De Unie tekent aan dat de machine door zijn vele functies moeilijk is in te delen, en dat zij kan worden ingedeeld
onder de posten 84.30 en 84.32, en dus onder post 84.32, volgens indelingsregel 3c.
(15) Indeling van bepaalde nieuwe luchtbanden van rubber, voor voertuigen voor goederenvervoer in de mijn- en
wegenbouw of de industrie (verzoek van de Russische Federatie), doc. NC2678Ea, NC2748Ea
De Unie deelt het advies van het WDO-secretariaat, en deelt beide producten in onder onderverdeling 4011.20.
(16) Indeling van bepaalde bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren (verzoek van Canada), doc.
NC2679Ea, NC2743Ea
Overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-144/15 zou de Unie het product
indelen onder post 23.09.
(17) Indeling van een product, genaamd “Tracing Light Box” (verzoek van Japan), doc. NC2681Ea
De Unie zou het product indelen onder post 94.05, aangezien het verschillende functies heeft en niet van een
tekeninstrument is voorzien.
(18) Indeling van een elektronische snelheidsregelaar (verzoek van Tunesië), doc. NC2682Ea
De Unie zou het product onder post 85.04 indelen, zoals het WDO-secretariaat heeft voorgesteld.
(19) Mogelijke wijziging van de toelichting bij post 27.10 (voorstel van Japan), doc. NC2641Ea, NC2739Ea
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De Unie onthoudt zich van het debat, aangezien het indelingsadvies dat de grondslag voor deze wijziging vormde
wegens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-330/13 niet in de Unie kan worden
toegepast. Het zou beter zijn na te denken over een wijziging van het GS in de toekomst, en om aantekening 2 bij
hoofdstuk 27 te herschikken.
(20) Mogelijke discrepantie tussen de Engelse en Franse teksten in de toelichting bij post 85.01, doc. NC2688Ea
De Unie stemt in met de voorgestelde wijziging om de Franse term “onduleur” te gebruiken, als in andere delen van de
GS-nomenclatuur.
IX.

NIEUWE VRAGEN

(1)

Indeling van bepaalde afvalcontainers op straat (verzoek van Tunesië), doc. NC2726Ea
De Unie zou het product indelen onder post 39.26, vanwege de grotere omvang van de containers, niet voor
huishoudelijk gebruik. De Unie merkt op dat de productbeschrijving de capaciteit van de containers in liters moet
omvatten.

(2)

Indeling van bepaalde voor voeding bestemde bereidingen in vloeibare vorm (verzoek van Tunesië), doc. NC2727Ea
De Unie verzoekt om meer informatie over de inhoud van de producten (water of sap, olieachtige stoffen, andere
ingrediënten naast vitaminen, dosering).

(3)

Indeling van twee producten die cannabidiol (CBD) bevatten (verzoek van het secretariaat), doc. NC2728Ea
De Unie stelt voor de zaak naar het wetenschappelijk subcomité te verwijzen, met een verzoek om informatie over i)
de vraag of de producten voldoende actieve bestanddelen hebben om een therapeutische of profylactische werking te
hebben, en ii) het minimale gehalte van het werkzame bestanddeel CBD in enig product met het oog op een
therapeutische of profylactische werking.

(4)

Indeling van gedroogde vis die vervolgens met water is behandeld (gerehydrateerde gedroogde vis) (verzoek van
Noorwegen), doc. NC2729Ea
De Unie kan het product onder hoofdstuk 3 indelen, maar er is meer informatie nodig over de vraag of de smaak en
de textuur van het product van gedroogde of verse vis zijn.

(5)

Indeling van bepaalde stoomgeneratoren voor stoomruimten (verzoek van Egypte), doc. NC2730Ea
De Unie zou de producten onder post 84.02 indelen, zoals voorgesteld door het WDO-secretariaat, conform de tekst
van de post en de toelichting bij het geharmoniseerd systeem bij post 84.02.

(6)

Indeling van een product, genaamd “Soy bean flakes” (verzoek van Madagaskar), doc. NC2731Ea
De Unie zou het product onder post 23.04 indelen, vergelijkbaar met het product van indelingsadvies 2304.00/1.

(7)

Indeling van een 2-pits ethanolkooktoestel (verzoek van Kenia), doc. NC2732Ea
De Unie zou het product indelen onder onderverdeling 7321.12, aangezien ethanol bij kamertemperatuur vloeibare
brandstof is en daarom past bij de tekst van de onderverdeling.

(8)

Indeling van een interactieve kiosk voor klachten (verzoek van Egypte), doc. NC2733Ea
De Unie verzoekt om aanvullende informatie: of en hoe het product kan functioneren, met een USB-stick of alleen via
touchscreen.

XI.

AANVULLENDE LIJST

(1)

Indeling van een product, genaamd “baby corn cobs” (verzoek van de EU), doc. NC2736Ea
De Unie heeft om een indelingsadvies verzocht.
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Indeling van een dieselgeneratoraggregaat met dubbel vermogen (verzoek van Ghana), doc. NC2737Ea
De Unie zou het product onder onderverdeling 8502.13 indelen.

(3)

Indeling van een TFT-LCD-module (verzoek van Zuid-Korea), doc. NC2740Ea
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 957/2006 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1201/2011 van
de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1202/2011 van de Commissie, en gezien aantekening 2b bij
afdeling XVI zou de Unie het product onder onderverdeling 8529.90 indelen.

(4)

Schrapping van de indelingsadviezen 8528.69/1 en 8528.69/2, doc. NC2741Ea
Aangezien de producten niet meer op de markt zijn, ondersteunt de Unie de schrapping van deze indelingsadviezen.

(5)

Indeling van een product, genaamd “partially defatted coconut powder” (verzoek van de Unie), doc. NC2746Ea
De Unie heeft om een indelingsadvies verzocht.”.
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