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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2663/83 VAN DE COMMISSIE
van 23 september 1983

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1451 /82 (2),
inzonderheid op artikel 13, lid 5,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid op
artikel 3,

gehandhaafd binnen een contante maximummarge
op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteen

heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenheden

van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 22
september 1983 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2157/83 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie

bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans
geldende heffingen overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Veror
dening (EEG) nr. 2157/83 Q en de verordeningen die
deze nadien hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de spilkoers
voor de munteenheden welke onderling worden

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde
produkten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 september
1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 164 van 14. 6. 1982, blz. 1 .
106 van 30 . 10 . 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19. 9 . 1973, blz. 1 .

fa PB nr. L 206 van 30 . 7. 1983, blz. 47.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 september 1983 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 BI
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B
10.07
10.07
11.01
11.01

C
D
A
B

1 1.02 A Ia)
1 1 .02 A I b)

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge
Gerst
Haver

85,90

105.89 00
57,76 0
50,92
64,97

Maïs, andere dan maïshybriden voor
zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
Sorgho
Andere granen
Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van harde tarwe
(„durum")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

41,19 00
0

11,29 0
52,90 0
0 0
133,54
94,11

176,18
143.90

(') Voor harde tarwe („durumj van oorsprong uit Marokko, welke recht
streeks van dat land naar de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de
heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
0 Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 435/80, worden de heffingen
niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en
gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen worden
ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing
bij invoer in de Gemeenschap met 1,81 Ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACSO of de LGO
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 50 % vermin
derd .

0 Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije,
die rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap worden vervoerd,
wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en
rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd, is vastge
steld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en
(EEG) nr. 2622/71 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2664/83 VAN DE COMMISSIE
van 23 september 1983

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1451 /82 (2),
en inzonderheid op artikel 15, lid 6,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid op

gehandhaafd binnen een contante maximummarge
op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 22
september 1983 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan
de momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,

artikel 3 ,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2158/83
(*) en de verordeningen die deze nadien hebben gewij
zigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de spilkoers
voor de munteenheden welke onderling worden

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en
mout, bedoeld in artikel 1 5 van Verordening (EEG) nr.
2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 september
1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
0 PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 1 .

(3) PB nr. 106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
(4) PB nr. L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1 .

(5)) PB nr. L 206 van 30. 7. 1983, blz. 50.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 september 1983 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

schappelijk
douanetarief

10.01 BI

Lopend

l e term .

2' term .

3' term .

9

10

11

12

0

0

0

0

Omschrijving

0

0

0

0

10.02

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge

0

0

0

0

10.03

Gerst

0

0,75

0,75

0

10.04

Haver

0

0

0

0

einden

0

3,67

3,67

4,61

10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho

0

5,90

5,90

0

0

0

0

0

Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

10.01 B II

10.05 B

10.07 C
10.07 D
11.01 A

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoel
x

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

l e term .

2' term .

3e term .

4' term .

9

10

11

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,34

1,34

0

0

andere vorm dan meel

0

1,00

1,00

0

0

Mout, gebrand

0

1,16

1,16

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

11.07 A I (a)

Mout van tarwe, niet gebrand, in de vorm van
meel

11.07 A I (b)

Mout van tarwe, niet gebrand, in een andere
vorm dan meel

11.07 AII(a)

Mout niet van tarwe, niet gebrand, in de
vorm van meel

11.07 A II (b)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
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VERORDENING (EEG) Nr. 2665/83 VAN DE COMMISSIE
van 22 september 1983

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1245/83 tot vaststelling van de
monetaire compenserende bedragen ten aanzien van de coëfficiënten voor

magere-melkpoeder dat wordt verkocht overeenkomstig de Verordeningen (EEG)
nr. 368/77, (EEG) nr. 443/77 en (EEG) nr. 1844/77

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 974/71 van de Raad
van 12 mei 1971 betreffende bepaalde conjunctuurpo
litieke maatregelen welke naar aanleiding van de
tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de
valuta's van sommige Lid-Staten dienen te worden
genomen in de landbouwsector ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2025/83 (2), en met name op
artikel 6,

Artikel 1

In deel 5 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
1245/83 :

1 . wordt de tweede alinea van voetnoot (') gelezen :
„In

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 974/71
ingestelde monetaire compenserende bedragen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1245/83 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2417/83 (4) ;

het

intracommunautaire

handelsverkeer

in

magere-melkpoeder als zodanig, verkocht overeen
komstig Verordening (EEG) nr. 368/77 (PB nr. L 52
van 24. 2. 1977) en Verordening (EEG) nr. 443/77
(PB nr. L 58 van 3 . 3 . 1977), wordt het aangegeven
bedrag vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,18 ." ;
2. wordt de vierde alinea van voetnoot (*) gelezen :
„ In het intracommunautaire handelsverkeer en het

Overwegende dat bij de berekening van de compense
rende bedragen voor magere-melkpoeder dat wordt
aangekocht op de bij de Verordeningen (EEG) nr.
368/77 0, (EEG) nr. 443/77 (6) en (EEG) nr. 1844/77 Q
van de Commissie vastgestelde voorwaarden, rekening
wordt gehouden met de minimumverkoopprijzen die
in het kader van de openbare inschrijvingen zijn vast

gesteld of voortvloeien uit de in dat kader vastgestelde
steunbedragen ;

handelsverkeer met derde landen en wanneer deze

produkten magere-melkpoeder bevatten dat is
aangekocht op de voorwaarden bepaald in Verorde
ning (EEG) nr. 368/77 (PB nr. L 52 van 24. 2.
1977), Verordening (EEG) nr. 443/77 (PB nr. L 58

van 3. 3. 1977) en Verordening (EEG) nr. 1844/77
(PB nr. L 205 van 11 . 8 . 1977), alsmede meer dan
9,0 gram ijzer en/of meer dan 1,2 gram koper per
100 kg produkt, worden de bovenstaande aanvul
lende bedragen vermenigvuldigd met de coëfficiënt
0,31 .

Overwegende dat in de afgelopen weken de prijs voor

magere-melkpoeder dat wordt aangekocht in het kader

van de hierboven genoemde verordeningen, is geste
gen ; dat bijgevolg de coëfficiënten die daarop van
toepassing zijn dienen te worden aangepast ;

Deze bepalingen gelden voor transacties die worden
uitgevoerd vóór of uiterlijk op 31 december 1983
indien deze produkten vismeel bevatten.".
Artikel 2

(') PB nr. L 106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 11 .
f3) PB nr. L 135 van 23 . 5. 1983, blz. 3 .

(4)
O
(<)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

239 van 29. 8. 1983, blz. 1 .
52 van 24. 2. 1977, blz. 19.
58 van 3. 3. 1977, blz. 16.
205 van 11 . 8 . 1977, blz. 11 .

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 3 oktober 1983 .

Nr. L 263/6
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk

in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 september 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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Nr. L 263/7

VERORDENING (EEG) Nr. 2666/83 VAN DE COMMISSIE

van 22 september 1983

betreffende leveringen van granen en rijst aan het Internationaal Comité van het
Rode Kruis als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis uit

GEMEENSCHAPPEN,

hoofde van zijn voedselhulpprogramma voor 1983 ;
Overwegende dat dient te worden bepaald dat deze
actie moet worden uitgevoerd overeenkomstig Veror

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1451 /82 (2),
en met name op artikel 28,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418 /76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 566/83 (4), en met name op
artikel 25,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2750/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 tot vaststelling van criteria voor
de beschikbaarstelling van voor voedselhulp bestemd
graan Q, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3331 /
82 (6), en met name op artikel 6,
Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad van 23
oktober 1962 inzake de waarde van de rekeneenheid

en de wisselkoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast
f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.

2543/73 (8), en met name op artikel 3,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de Commissie van de Europese
Gemeenschappen op 29 juli 1983 het voornemen te
kennen heeft gegeven om in het kader van een
communautaire actie 5 343 ton graan toe te kennen

dening (EEG) nr. 1974/80 van de Commissie van 22
juli 1980 houdende algemene voorschriften voor de
uitvoering van bepaalde voedselhulpacties in de sector
granen en rijst (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3323/81 (10) ; dat het noodzakelijk is voor de
voorgenomen communautaire actie de kenmerken van
de te leveren produkten en de leveringsvoorwaarden
op te geven, hetgeen geschiedt in de bijlagen bij deze
verordening ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in de bijlagen aangegeven interventiebureaus
worden belast met de uitvoering van de beschikbaar
stellings- en leveringsprocedures overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1974/80 en de in
de bijlagen vastgestelde voorwaarden.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 september 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
(*)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

281
164
166
163
281

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
14. 6. 1982, blz. 1 .
25. 6. 1976, blz. 1 .
22. 6. 1983, blz. 5.
1 . 11 . 1975, blz. 89.
352 van 14. 12. 1982, blz. 1 .

I7) PB nr. 106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.

(8) PB nr. L 263 van 19 . 9 . 1973, blz. 1 .

O PB nr. L 192 van 26. 7. 1980, blz. 11 .
(10) PB nr. L 334 van 21 . 11 . 1981 , blz. 27.

Nr. L 263/8

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE Ia
1 . Programma : 1983

2. Begunstigde : Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK)
3. Plaats of land van bestemming : Gaza en Cisjordanië
4. Beschikbaar te stellen produkt : meel van zachte tarwe

5. Totale hoeveelheid : 1 000 ton (1 370 ton graan)

6. Aantal partijen : 1 (in twee delen : 500 ton : Gaza / 500 ton : Cisjordanië)
7. Met het houden van de procedure belast interventiebureau :

VIB, Kouvenderstraat 229, NL-6430 AZ Hoensbroek (telex 56396)
8 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : interventie
9. Kenmerken van het produkt :

— meel van gezonde handelskwaliteit met gezonde reuk en vrij van schadelijk gedierte
— vochtgehalte : maximum 14 %
— proteïnegehalte : minimum 10,5 % (N x 6,25 op droge stof)
— asgehalte : maximum 0,62 % in verhouding tot de droge stof
10. Verpakking :
— in nieuwe zakken (') : (in containers van 20 voet)
— jutezakken gevoerd met katoenen zakken, met een minimumgewicht van 600 g, of
— zakken van een jute/polypropyleensamenstelling met een minimumgewicht van 335 g
— nettogewicht van de zakken : 50 kg
— vermelding op de zakken : een rood kruis van 15 cm bij 15 cm en de volgende tekst (in
letters van ten minste 5 cm hoog) :
500 ton, Gaza :
„ISR-22 / G / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
/ ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR
FREE DISTRIBUTION"

500 ton, Cisjordanië :
„ISR-22 / WB / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMU
NITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS /
FOR FREE DISTRIBUTION"

1 1 . Haven van verscheping : een haven van de Gemeenschap
12. Leveringsstadium : cif
13 . Loshaven : Ashdod

14. Procedure voor de bepaling van de leveringskosten : inschrijving

15. Tijdstip waarop de termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt : 11 oktober 1983
om 12.00 uur

16. Verschepingstermijn : 1 tot en met 30 november 1983
17. Waarborg : 12 Ecu/ton

(') Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leve

ren van dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt ; op deze lege zakken dient
eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
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Nr. L 263/9

BILAG Ib — ANHANG Ib — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 — ANNEX Ib — ANNEXE Ib — ALLEGATO Ib — BIJLAGE Ib

Nummer der Partie

Mængde (t)
Menge (t)

Αριθμός παρτίδων

Τόνοι

Number of lot

Numero della partita
Nummer van de partij

Tonnage
Tonnage
Tonnellaggio
Hoeveelheid (t)

1

1 370

Partiets nummer

Numéro du lot

Lagerindehaverens navn og adresse
Name und Adresse des Lagerhalters
Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού

Lagerplads
Ort der Lagerhaltung
Τόπος αποθηκεύσεως

Address of store

Town at which stored

Nom et adresse du stockeur
Nome e indirizzo del detentore

Lieu de stockage
Luogo di accantonamento

Naam en adres van de depothouder

Adres van de opslagplaats

Pand Latenstein BV
Rotterdam

Rotterdam
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BIJLAGE II
1 . Programma : 1983

2. Begunstigde : Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK)
3. Plaats of land van bestemming : Gaza en Cisjordanië
4. Beschikbaar te stellen produkt : witte langkorrelige rijst

5. Totale hoeveelheid : 220 ton (638 ton graan)

6. Aantal partijen : 1 (in twee delen : 110 ton : Gaza / 110 ton : Cisjordanië)
7. Met het houden van de procedure belast interventiebureau :

Ente nazionale risi, Piazza Pio XI, 1 , Milano (telex 334 032)

8 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
9 . Kenmerken van het produkt :

— rijst van gezonde handelskwaliteit met gezonde reuk en vrij van voor het graan schadelijk
—
—
—
—
—
—
—
—

gedierte
vochtgehalte : 1 5 %
breukrijst : 5 % maximum
krijtachtige korrels : 5 % maximum
roodgestreepte korrels : 3'% maximum •

gespikkelde korrels : 1,5 % maximum
gevlekte korrels : 1 % maximum
gele korrels : 0,050 % maximum
barnsteenkleurige korrels : 0,20 % maximum

10. Verpakking :
— in zakken (') : (in containers van 20 voet)
— kwaliteit van de zakken : nieuwe jutezakken, 600 g
— nettogewicht : 50 kg

— vermelding op de zakken : een rood kruis van 1 5 cm bij 1 5 cm en de volgende tekst (de
vermelding wordt opgedrukt in letters van ten minste 5 cm hoog) :
110 ton, Gaza :
„ ISR-19 / G / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY /
ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE
DISTRIBUTION"

110 ton, Cisjordanië :
„ ISR-19 / WB / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
/ ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR
FREE DISTRIBUTION"

1 1 . Haven van verscheping : een haven van de Gemeenschap

12. Leveringsstadium : cif
13 . Loshaven : Ashdod

14. Procedure voor de bepaling van de leveringskosten : inschrijving

15. Tijdstip waarop de termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt : 10 oktober 1983
om 12.00 uur

16. Verschepingstermijn : 1 tot en met 30 november 1983
17. Waarborg : 12 Ecu/ton

(') Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leve

ren van dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt ; op deze lege zakken dient
eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
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BIJLAGE III

1 . Programma : 1983

2. Begunstigde : Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK)
3. Plaats of land van bestemming : Filippijnen
4. Beschikbaar te stellen produkt : witte langkorrelige rijst
5. Totale hoeveelheid : 650 ton (= 1 885 ton graan)
6 . Aantal partijen : 1

7. Met het houden van de procedure belast interventiebureau :

Ente nazionale risi, Piazza Pio XI, 1 , Milano (telex 334 032)

8 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
9 . Kenmerken van het produkt :

— rijst van gezonde handelskwaliteit met gezonde reuk en vrij van voor het graan sdhadelijk
gedierte

—
—
—
—
—

vochtgehalte : 1 5 %
breukrijst : 5 % maximum
krijtachtige korrels : 5 % maximum
roodgestreepte korrels : 3 % maximum
gespikkelde korrels : 1,5 % maximum

— gevlekte korrels : 1 % maximum
— gele korrels : 0,050 % maximum
— barnsteenkleurige korrels : 0,20 % maximum
10. Verpakking :
— in zakken (')
— jutezakken gevoerd met katoenen zakken, met een minimumgewicht van 600 g, of
— zakken van een jute/polypropyleensamenstelling met een minimumgewicht van 335 g
— nettogewicht : 50 kg

— vermelding op de zakken : een rood kruis van 1 5 cm x 1 5 cm en de volgende tekst (opge
drukt in letters van ten minste 5 cm hqog) :
„PHL-20 / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY /
ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE
DISTRIBUTION"

1 1 . Haven van verscheping : een haven van de Gemeenschap
12. Leveringsstadium : cif
i

13 . Loshaven : Manilla

14. Procedure voor de bepaling van de leveringskosten : inschrijving

15. Tijdstip waarop de termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt : 10 oktober 1983
om 12.00 uur

16. Verschepingstermijn : 1 tot en met 30 november 1983
17. Waarborg : 12 Ecu/ton

18 . Op verzoek van de ICRK overlegt de inschrijver aan de begunstigde bij de levering de volgende
bescheiden :

— bewijs van oorsprong

— plantengezondheidscertificaat
— bewijs van beroking
— pro forma-facturen

(') Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leve

ren van dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt ; op deze lege zakken dient

eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
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BIJLAGE IV

1 . Programma : 1983

2. Begunstigde : Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK)
3. Plaats of land van bestemming : El Salvador

4. Beschikbaar te stellen produkt : witte langkorrelige rijst
5. Totale hoeveelheid : 500 ton ( = 1 450 ton graan)
6. Aantal partijen : 1
7. Met het houden van de procedure belast interventiebureau :

Ente nazionale risi, Piazza Pio XI, 1 , Milano (telex 33 40 32)

8 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
9 . Kenmerken van het produkt :

— rijst van gezonde handelskwaliteit met gezonde reuk en vrij van voor het graan schadelijk
gedierte

—
—
—
—
—
—
—
—

vochtgehalte : 1 5 %
breukrijst : 5 % maximum
krijtachtige korrels : 5 % maximum
roodgestreepte korrels : 3 % maximum
gespikkelde korrels : 1,5 % maximum
gevlekte korrels : 1 % maximum
gele korrels : 0,050 % maximum
barnsteenkleurige korrels : 0,20 % maximum

10. Verpakking :
— in zakken (') :
— kwaliteit : synthetisch, geweven
— nettogewicht : 50 kg
— vermelding op de zakken : een rood kruis van 15 cm bij 15 cm en de volgende tekst (opge
drukt in letters van ten minste 5 cm hoog) :
„ELS-29 / ARROZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA /

ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA
DISTRIBUCIÓN GRATUITA / ACAJUTLA"
1 1 . Haven van verscheping : een haven van de Gemeenschap
12. Leveringsstadium : cif
13 . Loshaven : Acajutla

14. Procedure voor de bepaling van de leveringskosten : inschrijving

15. Tijdstip waarop de termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt : 10 oktober 1983
om 12.00 uur

16. Verschepingstermijn : 1 tot en met 30 november 1983
17. Waarborg : 12 Ecu/ton

18 . Op verzoek van het ICRK overlegt de inschrijver aan de begunstigde bij de levering de volgende
bescheiden :

— bewijs van oorsprong

— plantengezondheidscertificaat
— bewijs van beroking (uitroken van rijst met methylbromide)
— pro-forma-facturen, met de vermelding :
„Los productos mencionados llegan a El Salvador corno donativo al pueblo de este pais. Segun
el acuerdo de sede firmado el 12 de septiembre de 1980 (Art. n° 11 ) el Gobierno autoriza su
introducción libre de todo tipo de impuestos".

(') Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier- 2 % lege zakken extra te leveren

van dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt ; op deze lege zakken dient eveneens
de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2667/83 VAN DE COMMISSIE
van 23 september 1983

betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de
vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

vaaruigen die de vlag voeren van het Verenigd

GEMEENSCHAPPEN,

Koninkrijk het voor 1983 voorlopig toegewezen

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

quotum bereikt hebben,

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2057/82 van de Raad
van 29 juni 1982 houdende vaststelling van bepaalde
maatregelen voor controle op de activiteiten van
vissersvaartuigen uit de Lid-Staten ('), gewijzigd bij

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Verordening (EEG) nr. 1 729/83 (2), inzonderheid op
artikel 10, lid 3,
Artikel 1

Overwegende dat er in Verordening (EEG) nr. 198/83
van de Raad van 25 januari 1983 betreffende een tijde
lijke regeling voor de visserijactiviteiten in de onder de
soevereiniteit of de jurisdictie van de Lid-Staten
vallende wateren, in afwachting van de vaststelling van
de TAC's en quota voor 1983 (3) is bepaald dat in

afwachting van een besluit van de Raad over de TAC's

en quota voor 1 983, de vaartuigen voorlopig hun visse
rijactiviteiten uitoefenen met inachtneming van de
gebruikelijke seizoencyclussen, overeenkomstig Veror
dening (EEG) nr. 172/83 van de Raad (4);
Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen
van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking
van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een

Door de vangsten van haring in de wateren van ICES
sector Vila (Mourne bestand) door vaartuigen die de
vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren of die in het
Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, worden de aan
het Verenigd Koninkrijk voor 1983 voorlopig toege
wezen quota geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op haring in de wateren van ICES-sector
Vila (Mourne bestand) alsmede het aan boord houden,
de overlading en de aanlanding van in deze sector
gevangen haring door vaartuigen die de vlag van het
Verenigd Koninkrijk voeren of in het Verenigd
Koninkrijk zijn geregistreerd, zijn verboden.

quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de
Commissie bij verordening de datum vastlegt waarop
het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn
gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de
vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat ;

Artikel 2

Overwegende dat de vangsten van haring in de

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de

wateren van ICES-sector Vila (Mourne bestand) door

Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983 .
Voor de Commissie

Giorgios CONTOGEORGIS
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)

PB nr. L 220 van 29. 7. 1982, blz. 1 .
PB nr. L 169 van 28 . 6. 1983, blz. 14.

PB nr. L 25 van 27. 1 . 1983; blz. 32.
PB nr. L 24 van 27. 1 . 1983, blz. 30.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2668/83 VAN DE COMMISSIE

van 23 september 1983

tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan
bevroren rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ('), laat
stelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van Grieken
land ^), inzonderheid op artikel 12, lid 8 ,

thans beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans van
kracht zijnde heffingen overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van levende runderen en van ander
dan bevroren rundvlees vastgesteld zijn bij Verorde
ning (EEG) nr. 1714/83 (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2414/83 (4) ;

dan bevroren rundvlees worden vastgesteld in de
bijlage.

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1714/83 neergelegde regelen en bepalingen
op de gegevens en noteringen waarover de Commissie

Deze verordening treedt in werking op 3 oktober

De invoerheffingen voor levende runderen en ander

Artikel 2

1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 291 van 19. 11 . 1979, blz. 17.
(:>) PB nr. L 166 van 25. 6. 1983, blz. 24.
(4 PB nr. L 236 van 26. 8 . 1983, blz. 38 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 september 1983 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees (') voor het tijdvak dat
begint op 3 oktober 1983
(Ecu/100 kg)
Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

Joegoslavië (2)

Oostenrijk/Zweden/
Zwitserland

Andere derde landen

Levend gewicht —

01.02 A II (a)

50,185

18,613

114,422

— Nettogewicht —

02.01 A II a) 1
02.01 A II a) 2
02.01 A II a) 3
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 AIIa)4bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)

95,352
76,281
114,422
—

—

—

—

—

35,364
28,291
42,438 '
53,046
60,678
53,046
60,678
60,678

217,401
173,921
260,882
326,103
373,015
326,103
373,015
373,015

(') Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 435/80, worden de heffingen niet toegepast op produkten
van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen
en gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(2) Deze heffing geldt uitsluitend voor produkten die voldoen aan de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 1725/80 (PB nr. L 170 van 3. 7. 1980, blz. 4).
(a) De heffing die van toepassing is op jonge mannelijke runderen met een levend gewicht van ten
hoogste 300 kg en bestemd om te worden gemest, die worden ingevoerd overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 en de bepa
lingen die zijn genomen voor de toepassing van dit artikel, wordt geheel óf gedeeltelijk geschorst
overeenkomstig deze bepalingen .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2669/83 VAN DE COMMISSIE
van 23 september 1983

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ('), laat
stelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van Grieken
land (2), inzonderheid op artikel 12, lid 8 ,
Overwegende dat de invoerheffingen voor bevroren
rundvlees vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr.
1715/83 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

op de gegevens en noteringen waarover de Commissie
beschikt, leidt tot het wijzigen van de heffingen, zoals
aangegeven in de bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor bevroren rundvlees worden
vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

nr. 2415/83 (4) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1715/83 neergelegde regelen en bepalingen

Deze verordening treedt in werking op 3 oktober
1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
(2) PB nr. L 291 van 19. 11 . 1979, blz. 17.
(') PB nr. L 166 van 25. 6. 1983, blz. 28 .
4 PB nr. L 236 van 26 . 8 . 1983, blz . 40 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 september 1983 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor bevroren rundvlees (*) voor het tijdvak dat begint op 3 oktober 1983
(Ecu / 100 kg)
Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

Bedrag

— Nettogewicht —

02.01
02.01
02.01
02.01

A II b) 1
A II b) 2
A II b) 3
A II b) 4 aa)

02.01 A II b) 4 bb) 11
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)
02.01 A II b) 4 bb) 33

199,878

1 59,903 (a)
249,848
299,818

249,848 (a)

249,848 (a)
343,791 (a)

(') Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 435/80, worden de heffingen niet toegepast op produkten
van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen
en gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(a) De heffing die van toepassing is op deze produkten, die worden ingevoerd onder de voorwaarden
voorzien in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 en in de
bepalingen, die genomen zijn voor de toepassing van dit artikel, wordt overeenkomstig deze
behandelingen volledig of gedeeltelijk geschorst.
(b) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt
voorgelegd, hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de
bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen.

Nr. L 263 / 18

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

24. 9 . 83

VERORDENING (EEG) Nr. 2670/83 VAN DE COMMISSIE

van 23 september 1983
tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende schapen en geiten alsmede
voor schape- en geitevlees, niet bevroren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad
van 27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1 195/82 (2), en met name op artikel 1 1 , eerste alinea,
Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van levende schapen en geiten en
van schape- en geitevlees, niet bevroren, vastgesteld
zijn bij Verordening (EEG) nr. 1 252/83 (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2393/83 (4) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1252/83 neergelegde regelen en bepalingen
op de gegevens en noteringen waarover de Commissie

thans beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans van
kracht zijnde heffingen overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor levende schapen en geiten
alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren,
worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 oktober
1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

183
140
133
234

van
van
van
van

16.
20 .
21 .
25.

7.
5.
5.
8.

1980,
1982,
1983,
1983 ,

blz.
blz.
blz.
blz .

1.
22.
23.
12.
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Nr. L 263/ 19

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 september 1983 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor levende schapen en geiten alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren
(Ecu/100 kg)
Nr. van het

Week nr. 27

Week nr. 28

Week nr. 29

Week nr. 30

Week nr. 31

gemeenschappelijk

van 3 t/m
9 oktober 1983

van 10 t/m

van 17 t/m

van 31 oktober t/m

16 oktober 1983

23 oktober 1983

van 24 t/m
30 oktober 1983

67,036 (')
142,630 (2)
99,841 (2)
156,893 (2)
185,419 (2)
185,41 9 (2)
259,587 (2)

67,036 (')
142,630 (2)
99,841 (2)
1 56,893 (2)
185,41 9 (2)
185,41 9 (2)
259,587 (2)

67,036 (')
142,630 (2)
99,841 (2)
1 56,893 (2)
185,419 (2)
185,41 9 (2)
259,587 (2)

67,036 (')
142,630 (2)
99,841 (2)
1 56,893 (2)
185,419 (2)
185,41 9 (2)
259,587 (2)

68,235 (')
145,180 (2)
101,626 (2)
1 59,698 (2)
1 88,734 (2)
1 88,734 (2)
264,228 (2)

185,419
259,587

185,419
259,587

185,419
259,587

185,419
259,587

188,734
264,228

douanetarief

01.04 B

02.01 A IV a) 1
2
3
4

5 aa)
bb)
02.06 C II a) 1
2

6 november 1983

(') De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 3019/81 en (EEG)
nr. 3459/82 van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van de Commissie.
(2) De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt hetzij tot het bedrag dat voortvloeit uit de consolidatie in het kader van de
GATT, hetzij overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 3019/81 , (EEG) nr. 1985/82 en (EEG) nr. 3459/82
van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2671 /83 VAN DE COMMISSIE

van 23 september 1983

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren schape- en geitevlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad
van 27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1 195/82 (2), en met name op artikel 11 , eerste alinea,

op de gegevens en noteringen waarover de Commissie
beschikt, leidt tot het wijzigen van de heffingen, zoals
aangegeven in de bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat de invoerheffingen voor bevroren
schape- en geitevlees vastgesteld zijn bij Verordening
(EEG) nr. 1253/83 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2394/83 (4) ;

De invoerheffingen vóór bevroren schape- en geite
vlees worden vastgesteld in de bijlage.

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1253/83 neergelegde regelen en bepalingen

Deze verordening treedt in werking op 3 oktober

Artikel 2

1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1 .
(2) PB nr. L 140 van 20. 5. 1982, blz. 22.
(3) PB nr. L 133 van 21 . 5. 1983, blz. 26.

h) PB nr. L 234 van 25. 8. 1983, blz. 14.
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Nr. L 263/21

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 september 1983 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor bevroren schape- en geitevlees
(Ecu/100 kg)
Nr. van het

Week nr. 27

van 3 t/m

Week nr. 28
van 10 t/m

Week nr. 29

gemeenschappelijk

van 17 t/m

Week nr. 30
van 24 t/m

Week nr. 31
van 31 oktober t/ m

douanetarief

9 oktober 1983 (')

16 oktober 1983 (')

23 oktober 1983 (')

30 oktober 1983 (')

6 november 1983 (')

106,973
74,881
117,670
139,065
139,065
194,691

106,973
74,881
117,670
139,065
139,065
194,691

106,973
74,881
117,670
139,065
139,065
194,691

106,973
74,881
117,670
139,065
139,065
194,691

108,885
76,220
119,774
141,551
141,551
198,171

02.01 A IV b) 1
2
3
4

5 aa)
bb)

(') De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt hetzij tot het bedrag dat voortvloeit uit de consolidatie in het kader van de
GATT, hetzij overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 3019/81 , (EEG) nr. 1985/82 en (EEG) nr. 3459/82
van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van de Commissie.

Nr. L 263 /22
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VERORDENING (EEG) Nr. 2672/83 VAN DE COMMISSIE
van 23 september 1983

tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige
andere produkten van de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad
van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 606/82 (2), en met
name op artikel 16, lid 8,

Overwegende dat de heffingen bij invoer voor stroop
en sommige andere produkten van de suikersector
vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 2458/83 (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2641 /
83 0 ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2458/83 neergelegde regelen en bepalingen
op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt,
leidt tot het wijzigen van het thans geldende basisbe
drag van de heffing voor stroop en sommige andere

produkten van de suikersector zoals aangegeven in
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De basisbedragen van de invoerheffing voor de in
artikel 1 , lid 1 , sub d), van Verordening (EEG) nr.
1785/81 genoemde produkten, vastgesteld in de bijlage
van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2458/83
worden gewijzigd overeenkomstig de bedragen aange
geven in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 september
1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 74 van 18 . 3. 1982, blz. 1 .
(3) PB nr. L 243 van 1 . 9. 1983, blz. 19 .

4 PB nr. L 261 van 22. 9 . 1983 , blz . 20 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 september 1983 tot wijziging van het basis
bedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

(tn Ecu)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

Basisbedrag per
1 % gehalte aan
saccharose en per
100 kg nettogewicht
van het betrokken

Heffing
per 100 kg

droge stof

produkt
17.02

Andere suikers in vaste vorm ; suikerstroop, niet gearomatiseerd
en zonder toegevoegde kleurstoffen ; kunsthonig, ook indien met
natuurhonig vermengd ; karamel :
C. Ahornsuiker en ahornsuikerstroop

21.07

0,3531

D. andere suikers en stropen (met uitzondering van lactose
(melksuiker), glucose en maltodextrine) :
I. Isoglucose
ex II . overige

0,3531

E. Kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd

0,3531

F. I. Karamel bevattende, in droge toestand, 50 of meer
gewichtspercenten saccharose

0,3531

43,04

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen :

F. Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen :
43,04

III. van isoglucose
IV. andere

0,3531

Nr. L 263/24
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VERORDENING (EEG) Nr. 2673/83 VAN DE COMMISSIE
van 23 , september 1983

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad
van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 606/82 (2), inzon
derheid op artikel 16, lid 8,
Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker,
vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1789/83 (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2656/
83 0 ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1789/83 neergelegde regelen en bepalingen
op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor
ruwe suiker van de standaardkwaliteit en voor witte

suiker vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 september
1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 september 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
74 van 18 . 3 . 1982, blz. 1 .
176 van 1 . 7. 1983, blz. 48 .
262 van 23. 9 . 1983, blz. 19 .
BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 23 september 1983 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(Ecu/100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag
der heffing

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

A. witte suiker ; suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleur
stoffen

B. ruwe suiker

35,31

30,81 0

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de
geïmporteerde ruwe suiker van 92 % afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing bere
kend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 837/68 .
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 19 september 1983

betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling
aan asbest op het werk (Tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 8 van
Richtlijn 80/ 1107/EEG)
(83/477/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

richtlijnen grenswaarden en specifieke voorschriften

worden vastgesteld voor de in bijlage I ervan
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel

genoemde agentia, waaronder asbest ;

100,

Overwegende dat asbest een schadelijk -agens is dat in
een groot aantal arbeidssituaties wordt aangetroffen en
dat bijgevolg veel werknemers aan een potentieel
gevaar voor hun gezondheid zijn blootgesteld ; dat
crocidoliet wordt beschouwd als een buitengewoon
gevaarlijk soort asbest ;

Gezien het voorstel van de Commissie (f),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat de resolutie van de Raad van 29 juni
1978 betreffende een actieprogramma van de Europese
Gemeenschappen inzake de veiligheid en de gezond
heid op het werk (4) voorziet in de vaststelling van
specifieke geharmoniseerde procedures voor de
bescherming van werknemers tegen asbest ;

Overwegende dat in Richtlijn 80/ 1107/EEG van de

Overwegende dat het bij de huidige stand van de
wetenschappelijke kennis niet mogelijk is een niveau
vast te stellen waaronder geen gevaar meer voor de
gezondheid bestaat, maar dat een beperking van de
blootstelling aan asbest niettemin het risico van
ziekten welke verband houden met asbest, zal vermin

deren ; dat deze richtlijn minimumvoorschriften bevat
die zullen worden herzien op grond van de opgedane
ervaring en de ontwikkeling van de techniek op dit
gebied ;

Raad van 27 november 1980 betreffende de bescher

ming van werknemers tegen de risico's van blootstel
ling aan chemische, fysische en biologische agentia op
het werk (*) een aantal bepalingen voorkomen waarmee
bij deze bescherming rekening moet worden gehou
den ; dat in deze richtlijn is bepaald dat in bijzondere
(■) PB nr. C 262 van 9. 10. 1980, blz. 7 en
PB nr. C 301 van 18 . 11 . 1982, blz: 6.

(2)
(3)
(4)
O

'PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
C
L

310
125
165
327

van
van
van
van

30 . 11 . 1981 , blz. 43.
17. 5. 1982, blz. 155.
11 . 7. 1978, blz. 1 .
3 . 12. 1980, blz. 8 .

Overwegende dat de optische microscopie weliswaar
niet de mogelijkheid biedt om de kleinste voor de
gezondheid schadelijke vezels te tellen, maar deson
danks de meest gebruikelijke methode voor het regel
matig meten van asbest is ;
Overwegende aldus het belang van preventieve maatre
gelen voor de bescherming van de gezondheid van aan
asbest blootgestelde werknemers en van de beoogde
verbintenis voor de Lid-Staten inzake het toezicht op
de gezondheid van die werknemers,

Nr. L 263 /26
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HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

1 . Deze richtlijn, die de tweede bijzondere richtlijn
is in de zin van artikel 8 van Richtlijn 80/ 1107/EEG,
heeft ten doel werknemers tegen gevaren voor hun
gezondheid te beschermen, en deze gevaren, die zich
op het werk voordoen of kunnen vóordoen door bloot
stelling aan asbest, te voorkomen . Zij behelst grens
waarden en andere bijzondere bepalingen.
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zijn de artikelen 4, 7 en 13, artikel 14, lid 2, en de arti
kelen 15 en 16 niet van toepassing.

4. De werknemers en/of hun vertegenwoordigers in
de onderneming of vestiging worden geraadpleegd
over de in lid 2 bedoelde beoordeling en deze wordt
herzien wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat
zij onjuist is of wanneer er materiële veranderingen in
het werk plaatsvinden .
Artikel 4

Onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, worden de

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op
— de zeescheepvaart,

volgende maatregelen getroffen :

— de luchtvaart.

1 . voor de in artikel 3, lid 1 , bedoelde werkzaamheden

3 . Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de Lid-Staten om wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen toe te passen of in te
voeren met het oog op een verdergaande bescherming
van de werknemers, met name wat betreft de vervan

ging van asbest door minder gevaarlijke produkten.
Artikel 2

In deze richtlijn wordt onder asbest verstaan elk van
de volgende vezelachtige silicaten :
— actinoliet, CAS-nummer 77536-66-4 (j O
— bruine asbest (amosiet), CAS-nummer 12172-73
50 1
— anthofylliet, CAS-nummer 77536-67-5 (*) (')
— chrysotiel, CAS-nummer 12001-29-5 (')
— crocidoliet, CAS-nummer 12001-28-4 (')
— tremoliet, CAS-nummer 77536-68-6 Q (').
Artikel 3

1 . Deze richtlijn is van toepassing op werkzaam
heden waarbij werknemers tijdens hun werk worden of
kunnen worden blootgesteld aan stof afkomstig van
asbest of asbesthoudende materialen .

moet een door de bevoegde instantie van de Lid
Staat beheerd meldingssysteem worden ingevoerd ;
2. de melding moet door de werkgever, overeenkom
stig de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, worden gedaan aan de verantwoorde
lijke autoriteit van de Lid-Staat. Deze melding moet
minstens een beknopte beschrijving bevatten van :
— de gebruikte types en hoeveelheden asbest
— de verrichte werkzaamheden en toegepaste
procédés
— de gefabriceerde produkten ;
3. de werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de
onderneming of vestiging hebben inzage in de
melding met betrekking tot hun eigen onderne
ming of vestiging overeenkomstig de nationale
wetgeving ;
4. telkens wanneer zich ten opzichte van de oorspron
kelijke melding belangrijke veranderingen in het
gebruik van asbest of van asbesthoudende materi
alen voordoen, dient een nieuwe melding te worden
gedaan.
Artikel 5

Het spuiten van asbest moet worden verboden.

2. Bi) werkzaamheden waarbij het gevaar van bloot
stelling aan stof afkomstig van asbest of asbesthou
dende materialen bestaat, moet dat gevaar worden
beoordeeld, ten einde de aard en de mate van de

blootstelling van de werknemers aan stof afkomstig
van asbest of asbesthoudende materialen vast te stellen .

3.

Indien uit de in lid 2 voorgeschreven beoordeling

blijkt dat de concentratie van de asbestvezels in de
lucht op het werk, bij ontbreken van individuele
beschermingsmiddelen, op een niveau ligt dat naar
keuze van de Lid-Staten en berekend of gemeten over
een referentieperiode van 8 uur

— lager is dan 0,25 vezel per cm3, en/of
— lager is dan een gecumuleerde dosis van 15,00

vezel-dagen per cm3 gedurende drie maanden,

Artikel 6

Bij elke in artikel 3, lid 1 , bedoelde werkzaamheid
moet de blootstelling van werknemers op het werk aan
stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen
worden beperkt tot een zo laag mogelijk niveau als
redelijkerwijs uitvoerbaar is en in elk geval tot onder
de in artikel 8 vastgestelde grenswaarden, met name
door middel van de volgende maatregelen indien dat
passend is :
1 . De hoeveelheid asbest die in elk afzonderlijk geval
wordt gebruikt, dient te worden beperkt tot de
geringste hoeveelheid die redelijkerwijs uitvoerbaar
is .

2. Het aantal werknemers dat aan stof afkomstig van
asbest of asbesthoudende materialen wordt of kan

(*) Registratienummer van de Chemical Abstracts Service
(CAS).

worden blootgesteld, moet tot een zo klein moge
lijk aantal worden beperkt.
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Nr. L 263/27

3. De arbeidsprocedes moeten in beginsel zo zijn
opgezet dat er geen asbeststof in de lucht vrijkomt.

in de lucht op communautair niveau één enkele

Indien dat redelijkerwijs niet uitvoerbaar is, moet
het stof zo dicht mogelijk bij de plaats van emissie
worden verwijderd.

2. De bemonstering wordt uitgevoerd na raadpleging
van de werknemers en/of hun vertegenwoordigers
in de onderneming of vestiging.

4. Alle gebouwen en/of installaties en uitrustingen die
dienen voor verwerking of behandeling van asbest,

3. Het nemen van monsters wordt uitgevoerd door

moeten doeltreffend en regelmatig kunnen worden
gereinigd en onderhouden.
5. Asbest in onbewerkte toestand moet worden opge
borgen en vervoerd in geschikte gesloten verpak
kingen .
6 . Afvalstoffen

van

werkzaamheden

moeten

zo

spoedig mogelijk worden verzameld en buiten de
arbeidsplaats worden vervoerd in daartoe geschikte
gesloten verpakkingen die zijn voorzien van een
etiket met de vermelding dat zij asbest bevatten.
Deze maatregel geldt niet voor winningswerkzaam
heden .

De in de eerste alinea bedoelde afvalstoffen moeten

vervolgens worden behandeld overeenkomstig
Richtlijn 78/319/EEG van de Raad van 20 maart
1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstof
fen (').
Artikel 7

Onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, worden de

volgende maatregelen getroffen :
1 . Ten einde de naleving van de in artikel 8 vastge
stelde grenswaarden te waarborgen, wordt de
meting van asbest in de lucht op het werk verricht
overeenkomstig de in bijlage I beschreven referen
tiemethode of een andere methode die gelijkwaar

dige resultaten oplevert. Deze meting wordt volgens
plan en regelmatig uitgevoerd, waarbij de bemon
stering representatief moet zijn voor de persoonlijke
blootstelling van de werknemer aan stof afkomstig
van asbest of asbesthoudende materialen .

Voor de in de eerste alinea bedoelde metingen
wordt alleen rekening gehouden met vezels die

langer zijn dan 5 micrometer, een breedte hebben

van minder dan 3 micrometer en een lengte/
breedteverhouding van meer dan 3/ 1 .

De Raad onderzoekt, op voorstel van de Commis
sie, het bepaalde in de eerste alinea, eerste zin,
binnen 5 jaar na de aanneming van deze richtlijn
opnieuw, waarbij hij met name rekening houdt met
de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis en
de technologie, verkregen bij de toepassing van

deze richtlijn, ten einde voor de meting van asbest

(') PB nr. L 84 van 31 . 3. 1978 , blz. 43 .

methode vast te stellen.

personeel met de vereiste beroepsbekwaamheid. De
daaropvolgende monsteranalyse wordt uitgevoerd in
laboratoria die toegerust zijn voor deze analyses en
ervaring hebben met de vereiste identificatietech
nieken .

4. De asbest in de lucht wordt in het algemeen ten
minste eenmaal per drie maanden gemeten en in
elk geval telkens wanneer zich een technische
wijziging voordoet. De metingsfrequentie kan
onder de in punt 5 genoemde voorwaarden vermin
derd worden .

5. De metingsfrequentie kan tot één keer per jaar
worden verminderd wanneer :

— de situatie op de arbeidsplaats niet wezenlijk is
gewijzigd, en
— de resultaten bij de twee vorige metingen niet
hoger lagen dan de helft van de grenswaarden
die in artikel 8 zijn vastgesteld.

Wanneer groepen werknemers identieke of soort
gelijke taken uitvoeren op een zelfde plaats en hun
gezondheid derhalve aan hetzelfde risico wordt
blootgesteld, mag de bemonstering groepsgewijs
worden verricht.

6. De bemonsteringsduur moet zo worden gekozen,
dat hetzij door meting hetzij door berekening,
gewogen in de tijd, de blootstelling representatief
voor een achturige referentieperiode (één ploeg) kan
worden vastgesteld. De duur van de afzonderlijke
bemonsteringen wordt ook vastgesteld in het licht
van de bepalingen van punt 6 van bijlage I.
Artikel 8

De volgende grenswaarden worden toegepast :

a) concentratie van andere asbestvezels dan crocidoliet
in de lucht op het werk :
1,00 vezel per cm3, gemeten of berekend over een
referentieperiode van 8 uur ;
b) concentratie van crocidolietvezels in de lucht op
het werk :

0,50 vezel per cm3, gemeten of berekend over een
referentieperiode van 8 uur ;

c) concentratie van asbestvezels in de lucht op het
werk voor een mengsel van crocidoliet en andere
asbestvezels :

de grenswaarde ligt op een niveau dat is berekend
op basis van de sub a) en b) genoemde grens
waarden met inachtneming van de verhouding
crocidoliet en andere soorten asbest in het mengsel.
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ties, dan wel uit schepen, wordt er een werkplan opge
steld .

Op voorstel van de Commissie onderzoekt de Raad,
met inachtneming van met name de vooruitgang van

de wetenschappelijke kennis en de technologie,
alsmede aan de hand van de ervaring die bij de toepas
sing van deze richtlijn is opgedaan, vóór 1 januari
1990 opnieuw de bepalingen van artikel 3, lid 3, en
artikel 8 .

2. In het in lid 1 bedoelde plan moeten maatre
gelen worden opgenomen die nodig zijn voor de

veiligheid en de gezondheid van de werknemers op
het werk .

In het plan moet met name worden bepaald :
— dat het asbest en/of de asbesthoudende materialen,

Artikel 10

1 . Wanneer blijkt dat de in artikel 8 vastgestelde
grenswaarden worden overschreden, moeten de
oorzaken van deze overschrijding worden opgespoord
en moeten zo spoedig mogelijk passende maatregelen
worden getroffen om deze situatie te verhelpen .
Het werk in de betrokken zone mag alleen worden
voortgezet indien er ter bescherming van de betrokken
werknemers passende maatregelen worden genomen.
2.

Ten einde de doeltreffendheid van de in lid 1 ,

voor zover zulks redelijk is, worden verwijderd
voordat de slopingstechnieken worden toegepast ;
— dat zo nodig individuele beschermingsmiddelen als
bedoeld in artikel 11 , lid 1 , sub a), worden
verstrekt.

Artikel 13

1 . Voor elke in artikel 3, lid 1 , bedoelde werk
zaamheid worden, onder voorbehoud van artikel 3, lid
3, passende maatregelen getroffen om te bewerkstel
ligen dat :

eerste alinea, genoemde maatregelen na te gaan, wordt
de asbest in de lucht onmiddellijk opnieuw gemeten.

a) de plaatsen waar deze werkzaamheden worden
uitgevoerd

3 . Wanneer de blootstelling redelijkerwijs niet met
andere middelen kan worden beperkt en het dragen
van individuele ademhalingsapparatuur noodzakelijk
blijkt, mag dit niet blijvend zijn en moet de duur

i) duidelijk worden afgebakend en worden aange
geven met waarschuwingsborden ;
ii) alleen toegankelijk zijn voor werknemers die
deze plaatsen wegens hun werk of functie

ervan voor iedere werknemer tot het strikt noodzake

moeten betreden ;

iii) zones zijn waar een rookverbod geldt ;

lijke worden beperkt.
Artikel 11

b) zones worden ingericht waar de werknemers zonder
gevaar voor besmetting door asbeststof kunnen eten
en drinken ;

1 . Voor bepaalde werkzaamheden waarvoor de over
schrijding van de in artikel 8 vastgestelde grens
waarden verwacht kan worden en waarvoor preventieve
technische maatregelen ter beperking van het asbest

gehalte van de lucht redelijkerwijs niet uitvoerbaar
zijn, stelt de werkgever de maatregelen vast om de
werknemers tijdens deze werkzaamheden te bescher
men ; in het bijzonder

a) krijgen de werknemers passende ademhalingsappa
ratuur en andere individuele beschermingsmid
delen waarvan het dragen verplicht is ;

b) worden er waarschuwingsborden aangebracht om
erop te wijzen dat een overschrijding van de in
artikel 8 vastgestelde grenswaarden kan worden
verwacht.

2.

De werknemers en/of hun vertegenwoordigers in
de onderneming of vestiging worden over deze maatre

gelen geraadpleegd voordat tot deze werkzaamheden
wordt overgegaan .
Artikel 12

1.

Voordat wordt begonnen met het slopen of het
verwijderen van asbest en/of asbesthoudende materi
alen uit gebouwen, constructies, apparaten en installa

c) i) passende werk- of beschermende kleding ter
beschikking wordt gesteld van de werknemers ;
ii) deze werk- of beschermende kleding niet
buiten het bedrijf wordt gebracht. Zij mag
evenwel gewassen worden in daartoe uitgeruste
buiten het bedrijf gelegen wasserijen als het
bedrijf niet zelf voor de reiniging zorgt ; in dat
geval dient de kleding in gesloten recipiënten te
worden vervoerd ;

iii) de werk- of beschermende kleding en de
normale kleding afzonderlijk worden opgebor
gen ;

iv) passende en adequate sanitaire voorzieningen
met douches, indien het werk in een stoffige
atmosfeer geschiedt, ter beschikking van de
werknemers worden gesteld ;
v) de beschermende uitrusting op een daartoe
aangewezen plaats wordt bewaard en na ieder
gebruik wordt gecontroleerd en gereinigd en
passende maatregelen worden genomen om
defecte uitrusting te herstellen of te vervangen
voordat deze weer wordt gebruikt.
2. De kosten van de krachtens lid 1 getroffen maat
regelen mogen niet op de werknemers worden
verhaald.
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Artikel 14

1.

Voor elke in artikel 3, lid 1 , bedoelde werk

zaamheid worden passende maatregelen genomen
opdat de werknemers, alsmede hun vertegenwoordi
gers in de onderneming of de vestiging, adequate voor
lichting krijgen over :
— de mogelijke gevaren voor de gezondheid van
blootstelling aan stof afkomstig van asbest of as
besthoudende materialen ;

— het bestaan van voorgeschreven grenswaarden en
de noodzaak van toezicht op het asbestgehalte in
de lucht ;

— voorschriften betreffende hygiënische maatregelen,
met inbegrip van de noodzaak niet te roken ;
— de te nemen voorzorgsmaatregelen met betrekking
tot het dragen en het gebruiken van beschermende
uitrusting en kleding ;
— de bijzondere voorzorgsmaatregelen om de bloot
stelling aan asbest zo laag mogelijk te houden .
2. Naast de in lid 1 bedoelde maatregelen worden,
onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, passende maat
regelen genomen opdat :

a) de werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de
onderneming of vestiging inzage krijgen in de
resultaten van de asbestmetingen in de lucht en
uitleg kunnen krijgen over de betekenis van deze
resultaten ;

b) indien de resultaten de in artikel 8 vastgestelde
grenswaarden overschrijden, de betrokken werkne
mers, alsmede hun vertegenwoordigers in de onder
neming of vestiging, zo spoedig mogelijk in kennis
worden gesteld van deze overschrijdingen en van de
oorzaak daarvan, en de werknemers en/of hun

vertegenwoordigers in de onderneming of vestiging
worden geraadpleegd over de te nemen maatregelen
of, in spoedgevallen, worden ingelicht over de
getroffen maatregelen.
Artikel 15

Onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, worden de

volgende maatregelen getroffen :
1 . vóór de blootstelling aan stof afkomstig van asbest
of asbesthoudende materialen op de arbeidsplaats
moet iedere werknemer in de gelegenheid worden
gesteld een medische keuring te ondergaan.

Deze keuring dient een specifiek onderzoek van de
borstkas te omvatten. Praktische aanbevelingen die
de Lid-Staten bij de klinische keuring van werkne
mers als leidraad kunnen nemen, staan in bijlage
II ; deze aanbevelingen worden overeenkomstig de
in artikel 10 van Richtlijn 80/ 1107/EEG vastge
stelde procedure aangepast aan de technische voor
uitgang.
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Zolang de blootstelling duurt, moet ten minste
éénmaal in de drie jaar gelegenheid voor een
nieuwe keuring worden gegeven.
Van iedere werknemer wordt in overeenstemming
met de nationale wetgevingen en praktijken een
individueel gezondheidsdossier aangelegd ;
2. naar aanleiding van de klinische keuring als
bedoeld in lid 1 , dient de arts of de instantie die

voor het medisch toezicht op de werknemers
verantwoordelijk is, zich overeenkomstig de natio
nale wetgevingen over eventueel verder te nemen
individuele beschermende of preventieve maatre
. gelen uit te spreken, dan wel deze vast te stellen ;
deze maatregelen kunnen in voorkomend geval
inhouden dat de werknemer niet langer aan stof
afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen
mag worden blootgesteld ;
3 . aan de werknemers moet advies en informatie

verschaft worden over elke medische keuring
waaraan zij zich na het einde van de blootstelling
kunnen onderwerpen ;

4. de betrokken werknemer of de werkgever kan
verzoeken om herziening van de in punt 2
bedoelde keuring, overeenkomstig de nationale
wetgeving.
Artikel 16

Onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, worden de

volgende maatregelen getroffen :
1 . de werkgever dient in een register aantekening te
houden van de werknemers die met de in artikel 3,

lid 1 , bedoelde werkzaamheden zijn belast, met
vermelding van aard en duur van hun werkzaam
heden en blootstelling. Dit register kan worden
ingezien door de arts en de instantie die verant
woordelijk is voor het medische toezicht. Elke
betrokken werknemer kan inzage krijgen van zijn
persoonlijke gegevens in het register. De werkne
mers en/of hun vertegenwoordigers in de onderne
ming of vestiging kunnen inzage krijgen van de
anonieme collectieve gegevens van dit register ;

2. de in punt 1 bedoelde registers en de in artikel 15,
punt 1 , bedoelde individuele gezondheidsdossiers
moeten ten minste 30 jaar na het einde van de
blootstelling worden bewaard, overeenkomstig de
nationale wetgeving.
Artikel 17

De Lid-Staten houden een register bij van de erkende
gevallen van asbestose en mesothelioom .
Artikel 18

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
voor 1 januari 1987 aan deze richtlijn te voldoen . Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Deze datum wordt evenwel naar 1 januari 1990
verschoven wat de asbestwinning betreft.
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De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van
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Gedaan te Brussel, 19 september 1983.

de bepalingen van intern recht mede die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen .
Voor de Raad
Artikel 19

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

De Voorzitter
G. VARFIS
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BIJLAGE I

Referentiemethode voor de meting van asbest in de lucht op het werk, bedoeld in artikel 7,
lid 1

1 . Monsters dienen te worden genomen uit de individuele ademzone van de werknemers, dat wil
zeggen binnen een halve bol met een straal van 300 mm frontaal voor het aangezicht en gemeten
vanaf het midden van een lijn die de oren verbindt.

2. Er wordt gebruik gemaakt van membraanfilters (gemengde esters van cellulose of cellulosenitraat)
met een poriëngrootte van 0,8 tot 1,2 micrometer met gedrukte vierkanten en een doorsnede van
25 mm .

3. Er wordt een open filterhouder gebruikt, voorzien van een cilindervormige kap welke zich tussen
33 en 44 mm voor het filter bevindt, waardoor een cirkelvormig oppervlak van ten minste 20
mm doorsnee wordt blootgesteld. Bij het gebruik is de kap naar beneden gericht.
4. Er wordt gebruik gemaakt van een draagbaar pompje met batterijvoeding dat de werknemer
meedraagt aan de riem of in zijn broekzak. De luchtstroom dient regelmatig te zijn en te worden
afgeregeld op 1 liter per minuut ± 5 % . De luchtsnelheid dient gehandhaafd te blijven binnen
± 10 % van de aanvankelijke stroomsnelheid tijdens de periode van bemonstering.

5. Voor de duur van de monsterneming is een marge van 2 % toegestaan.
6. De optimale belasting van de filters bedraagt 100-400 vezels/mm2.

7. Volgens voorkeur wordt het gehele filter of een deel van het filter op een voorwerpglaasje
geplaatst, doorzichtig gemaakt volgens de aceton-triacetine-methode en met een dekglaasje
bedekt.

8 . De voor de vezeltelling te gebruiken binoculaire microscoop moet de volgende kenmerken
hebben :

— Koehler-verlichting ;
— onder de voorwerptafel is een Abbe- of achromatische fasecontrastcondensor ingebouwd in
een centreerring. De instelling van het fasecontract geschiedt onafhankelijk van het mecha
nisme van de condensorcentrering ;
— een positief par-focaal achromatisch fasecontrastobjectief, met een vergroting van 40 maal en
met een numerieke opening van 0,65 tot 0,70 en een fase-ring-absorptie van 65 tot 85 % ;

— een oculair met een compensatiefactor van 12,5. Ten minste één oculair moet geschikt zijn
voor een graticule en moet focusseerbaar zijn ;
— een Walton-Beckett ringvormig oculairgraticule met een zichtbare diameter in het objectvlak
van 100 micrometer, ± 2 micrometer, bij gebruik van het gespecificeerde objectief en oculair,
en geverifieerd met een micrometer op een voorwerptafel.
9. De microscoop wordt opgesteld volgens de voorschriften van de fabrikant en de waarnemings

grens wordt gecontroleerd aan de hand van een fasecontrast-proefglaasje (phase contrast test
slide). De codes op de IAI-proefglaasjes of de blokken op het HSE/NPL/ Mark 2 proefglaasje
moeten tot aan code 5 respectievelijk blok 5 zichtbaar zijn bij gebruik op de door de fabrikant

aangegeven wijze. Een en ander geschiedt aan het begin van de dag van gebruik.
10. De monsters worden geteld volgens de onderstaande voorschriften :
— een telbare vezel is iedere in artikel 7, punt 1 , tweede alinea, bedoelde vezel die geen deeltje
met een maximumdiameter groter dan 3 micrometer raakt ;
— telbare vezels waarvan de twee uiteinden zich binnen de graticulezone bevinden, worden als

één vezel geteld ; een vezel waarvan slechts één uiteinde zich in de zone bevindt, wordt als
een halve vezel geteld ;

— graticulezones waar zal worden geteld, moeten aselect in het gehele blootgestelde oppervlak
van het filter worden gekozen ;

— een vezelcluster dat over zijn lengte op één of meer plaatsen stevig en niet gespleten schijnt
te zijn, maar dat op andere plaatsen in afzonderlijke vezels (een gespleten vezel) uiteen schijnt
te vallen, is één telbare vezel indien het beantwoordt aan artikel 7, punt 1 , tweede alinea, en

het eerste streepje van dit punt ; de diameter wordt gemeten dwars door het niet gespleten
deel en niet door het gespleten deel ;
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— bij andere vezelclusters waarin de afzonderlijke vezels elkaar raken of kruisen (een bundel),
worden deze vezels apart geteld indien zij voldoende van elkaar kunnen worden onder
scheiden om vast te stellen dat zij voldoen aan artikel 7, punt 1 , tweede alinea, en het eerste

streepje van dit punt. Is dit niet het geval, dan is de bundel een telbare vezel indien hij als
geheel voldoet aan artikel 7, punt 1 , tweede alinea, en het eerste streepje van dit punt ;
— indien meer dan één achtste van een graticulezone is bedekt met een vezelcluster en/of deel

tjes, moet de graticulezone worden geweigerd en moet een andere worden geteld ;
— er moeten 100 vezels worden geteld, waarbij minimaal 20 graticulezones worden onderzocht
of er moeten 100 graticulezones worden onderzocht.

1 1 . Het gemiddelde aantal vezels per graticulezone wordt berekend door het aantal getelde vezels te
delen door het aantal onderzochte graticulezones. De bijdrage tot het tellen als gevolg' van
vlekken op het filter en verontreiniging wordt beneden 3 vezels per 100 graticulezones gehouden
en wordt gemeten met behulp van blancofilters.

De concentratie in de lucht = (aantal per graticulezone x de gehele blootgestelde zone van het
filter) / (graticulezone x opgevangen luchtvolume).

BIJLAGE II

Praktische aanbevelingen voor de klinische keuring van de werknemers, bedoeld in
artikel 15, punt 1

1 . Volgens de huidige kennis kan blootstelling aan losse asbestvezels de volgende aandoeningen
veroorzaken :

— asbestose ;
— mesothelioom ;

— longkanker ;
— maag- en darmkanker.
2. De arts of de instantie die voor het medische toezicht op de aan asbest blootgestelde werknemers
verantwoordelijk is, dient vertrouwd te zijn met de voorwaarden en omstandigheden van de bloot
stelling van elke werknemer.
3 . De klinische keuring van de werknemers dient te geschieden overeenkomstig de beginselen en de
gebruiken van de arbeidsgeneeskunde ; zij moet minstens de volgende maatregelen omvatten :

— het aanleggen van een dossier met de medische geschiedenis en het beroepsverleden van de
werknemer ;

— een persoonlijk gesprek ;
— een klinisch onderzoek van de borstkas ;

— onderzoek van de ademhalingsfunctie.

Verder onderzoek, met inbegrip van een standaardformaat röntgenfoto van de borstkas en laborato
riumproeven — zoals cytologisch onderzoek van het sputum — is gewenst. Welk onderzoek wordt
gedaan, dient voor elke werknemer te worden beslist ter gelegenheid van een medische keuring en
op grond van de jongste inzichten op het terrein van de arbeidsgeneeskunde.
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 19 september 1983

houdende vijfde wijziging (asbest) van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der

Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
(83/478/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
100 ,

Overwegende dat het nodig is te voorzien in een
speciale etikettering waarin wordt gewezen op de risi
co's die voortvloeien uit het gebruik van produkten die
asbestvezels bevatten ;

Overwegende dat in sommige Lid-Staten voorschriften
voor de etikettering van deze produkten bestaan, die
uiteenlopen ten aanzien van de voorwaarden voor het
op de markt brengen ;

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3),
Overwegende dat bij het gebruik van asbest en van
bepaalde asbesthoudende produkten vezels en stofdeel
tjes kunnen vrijkomen die schadelijk zijn voor de
gezondheid van de mens en asbestose en kanker
kunnen veroorzaken ;

Overwegende dat preventie het beste middel is om de
gezondheid van de mens te beschermen ;

Overwegende dat de menselijke gezondheid op zeer
doeltreffende wijze kan worden beschermd door het
gebruik van bepaalde vezels die volgens sommige
wetenschappelijke bronnen bijzonder gevaarlijk zijn,
zoals crocidoliet (blauwe asbest), te verbieden ;

Overwegende dat een algeheel verbod van crocidoliet
op dit ogenblik echter niet mogelijk is ; dat het onver
standig is alle produkten die deze stof bevatten uit de
roulatie te nemen, aangezien het manipuleren van
deze produkten om hen te verwijderen of te vernieti

gen, gevaren voor de gezondheid zou kunnen
opleveren doordat daarbij vezels zouden vrijkomen ;

Overwegende bovendien dat bepaalde produkten die
crocidoliet bevatten, zoals pakkingen, leidingen van
asbestcement of koppelomvormers, op het niveau van
de Gemeenschap in de nabije toekomst niet geheel
kunnen worden vervangen door produkten met ten
minste gelijkwaardige eigenschappen ;

Overwegende dat bij de onderhavige richtlijn het op
de markt brengen en het gebruik van crocidoliet en
van crocidoliet bevattende produkten worden beperkt ;
Overwegende dat beperking van het op de markt
brengen en het gebruik van de andere asbestvezels en
van de produkten die deze bevatten, tot een nog betere
bescherming van de gezondheid van de mens kan
leiden ; dat, in afwachting van communautaire bepa
lingen betreffende zo een beperking, de harmonisatie
maatregelen ten aanzien van deze vezels of produkten
beperkt blijven tot bepalingen betreffende de etikette
ring ;
Overwegende dat de uitzonderingsregeling van de
onderhavige richtlijn, in het licht van de geboekte
technische en wetenschappelijke vooruitgang en met
inachtneming van de mogelijkheid om crocidoliet te
vervangen door minder gevaarlijke stoffen op gezette
tijden opnieuw moet worden bezien, om er, in voorko
mend geval, de nodige wijzigingen in aan te brengen ;
Overwegende dat het verbod van bepaalde asbestvezels
en de verschillende bepalingen inzake etikettering die
sommige Lid-Staten toepassen, rechtstreeks van
invloed zijn op de werking van de gemeenschappelijke
markt ; dat het derhalve nodig is de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten op
dit gebied onderling aan te passen en de bijlage bij
Richtlijn 76/769/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 83/264/EEG (*), dienovereenkomstig te wijzi
gen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

De bijlage van Richtlijn 76/769/EEG wordt bijlage I.
Artikel 2

Aan bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG wordt het volgende punt toegevoegd :
(') PB nr. C 78 van 28 . 3. 1980, blz. 10 .
(2) PB nr. C 125 van 17. 5. 1982, blz. 159.
3) PB nr. C 331 van 17. 12. 1980, blz. 5.

(4) PB nr. L 262 van 27. 9 . 1976, blz. 201 .
O PB nr. L 147 van 6. 6. 1983, blz. 9 .
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„ 5. Asbestvezels
5.1 . Crocidoliet

CAS nr. 12001-28-4 f)

5.1 . Het op de markt brengen en het gebruik van deze
vezel en van produkten die deze vezel bevatten,
zijn verboden .

Elke Lid-Staat kan echter toelaten dat produkten
die deze vezel bevatten tot en met 30 juni 1988
nog op de markt worden gebracht, op voorwaarde
dat zij reeds vóór 1 januari 1986 zijn vervaardigd.
Bovendien kan elke Lid-Staat het gebruik van
produkten die deze vezel bevatten vrijstellen van
het verbod, op voorwaarde dat zij reeds vóór 1
januari 1986 zijn vervaardigd, op de markt zijn
gebracht of zijn gebruikt.

Onverminderd andere communautaire richtlijnen
kunnen de Lid-Staten de hierna genoemde
produkten, met inbegrip van de voor vervaardi
ging ervan noodzakelijke vezels en halfprodukten,
eveneens van deze verboden uitsluiten :

a) buizen van asbestcement ;
b) zuur- en hittebestendige dichtingen, bekledin
gen, verbindingsstukken en flexibele compen
satoren ;

c) koppelomvormers.
5.2. Alle asbestvezels

Crocidoliet, CAS nr. 12001-28-4

5.2. Onverminderd het bepaalde in punt 5.1 kunnen
het op de markt brengen en het gebruik van
produkten die deze vezels bevatten slechts door
de Lid-Staten toegelaten worden indien deze
produkten zijn geëtiketteerd overeenkomstig het
bepaalde in bijlage II .

Chrysotiel, CAS nr. 12001-29-5
Amosiet, CAS nr. 12172-73-5

Anthofylliet, CAS nr. 77536-67-5
Actinoliet, CAS nr. 77536-66-4
Tremoliet, CAS nr. 77536-68-6

(*) Registernummer van de Chemical Abstracts Service (CAS).".
Artikel 3

Aan Richtlijn 76/769/EEG wordt de volgende bijlage II toegevoegd :
BIJLAGE II
Bijzondere bepalingen betreffende de etikettering van produkten die asbest
bevatten

1.

Op asbest bevattende produkten of op hun verpakking moet het hierna omschreven
etiket zijn aangebracht : a) het aan het hieronder staande model gelijkvormige etiket moet ten minste 5 cm
hoog (H) en 2,5 cm breed zijn ;
b) het bestaat uit twee delen :
— het bovendeel (hi = 40 % 1 H) bevat een witte letter „a" tegen een zwarte
achtergrond,
— het benedendeel (h* = 60 % H) bevat de zwarte en/of witte standaardtekst
tegen een rode achtergrond en moet goed leesbaar zijn ;
c) indien het produkt crocidoliet bevat, moet de uitdrukking „bevat asbest" van de
standaardtekst worden vervangen door de volgende uitdrukking : „bevat croci
doliet/blauwe asbest".

De Lid-Staten kunnen van het bepaalde in de eerste alinea de produkten uitsluiten
die bestemd zijn om op hun grondgebied op de markt te worden gebracht. Het
etiket moet niettemin de vermelding „bevat asbest" behelzen .
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Witte letter „a" tegen een
zwarte achtergrond

VOORZICHTIG
BEVAT

ASBEST
Witte en/of zwarte stan

Het inademen van
asbeststof

daardtekst tegen een rode
achtergrond

is schadelijk voor
de gezondheid
Houdt u aan de

veiligheids
voorschriften

d) indien voor de etikettering gebruik wordt gemaakt van een rechtstreekse opdruk
op het produkt, is één met de achtergrond contrasterende kleur voldoende .

2.

Het etiket moet overeenkomstig de hieronder staande voorschriften worden aange
bracht :

a) Op elk van de geleverde eenheden, ongeacht de afmetingen.
b) Bevat een produkt delen op asbestbasis, dan volstaat een etiket op die delen . De
etikettering is niet vereist indien het door de geringe afmetingen of door de onge
schikte verpakking niet mogelijk is een etiket op het deel aan te brengen.

3.

Etikettering van asbest bevattende produkten die in verpakking worden aangeboden

3.1 . De verpakking van asbest bevattende produktèn die in verpakking worden aangebo
den, moet voorzien zijn van een goed leesbare en onuitwisbare etikettering waarop
het volgende is vermeld :
a) het symbool en de aanduiding van de aan het produkt verbonden gevaren, zulks
overeenkomstig deze bijlage ;
b) veiligheidsvoorschriften die conform de aanwijzingen van deze bijlage moeten
worden gekozen, voor zover zij van toepassing zijn op het betrokken produkt.
Eventuele nadere informatie inzake veiligheid die op de verpakking wordt aange
bracht, mag de onder a) en b) bedoelde aanwijzingen niet verzwakken of tegenspre
ken .

3.2. Bij de in punt 3.1 omschreven etikettering :

— moet gebruik worden gemaakt van een stevig op de verpakking aangebracht
etiket, of

— van een stevig aan de verpakking bevestigde label, of
— dient de etikettering rechtstreeks op de verpakking te worden gedrukt.
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3.3. Asbest bevattende produkten die uitsluitend in plastic of op soortgelijke wijze zijn
verpakt, worden beschouwd als in verpakking aangeboden produkten en dienen over
eenkomstig punt 3.2 te worden geëtiketteerd. Wanneer uit zulke verpakking
produkten worden genomen welke afzonderlijk onverpakt op de markt worden
gebracht, moet bij elk van de geleverde eenheden, ongeacht de afmetingen, een
mededeling worden gevoegd waarin de gegevens overeenkomstig punt 3.1 zijn
vermeld.

4.

Etikettering van asbest bevattende produkten die onverpakt worden aangeboden
Bij asbest bevattende produkten die onverpakt worden aangeboden, moet voor de
etikettering overeenkomstig punt 3.1 gebruik worden gemaakt van
— een stevig op het asbest bevattende produkt aangebracht etiket,
— een stevig aan het produkt bevestigde label, of
— een rechtstreekse opdruk op het produkt,

of, wanneer bovengenoemde procédés redelijkerwijs niet kunnen worden toegepast,
bijvoorbeeld wegens de beperkte afmetingen van het produkt, de ongeschikte aard
ervan of bepaalde technische moeilijkheden, door middel van een mededeling waarin
de gegevens overeenkomstig punt 3.1 zijn vermeld.

5.

Onverminderd de communautaire voorschriften inzake veiligheid en hygiëne op de
arbeidsplaats dienen aan het etiket op het produkt dat bij het gebruik kan worden
verwerkt of bewerkt, alle veiligheidsvoorschriften te worden toegevoegd die voor het
betrokken produkt van toepassing kunnen zijn, met name de volgende veiligheids
voorschriften :

— werk zo mogelijk in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte ;
— bij voorkeur handwerktuigen of werktuigen met lage snelheden gebruiken, die zo
nodig zijn voorzien van een geschikte stofvanger. Wanneer werktuigen met hoge
snelheden worden gebruikt, moeten deze altijd van een stofvanger zijn voorzien ;
— zo mogelijk vóór het zagen of boren bevochtigen ;
— afval bevochtigen, in een vat doen dat goed wordt gesloten en veilig verwijderen.

6.

De etikettering van een voor huishoudelijk gebruik bestemd produkt voor zover dat
niet onder punt 5 valt, en bij het gebruik waarvan asbestvezels vrij kunnen komen,
moet zo nodig het volgende veiligheidsvoorschrift vermelden : in geval van slijtage
vervangen .

7.

De Lid-Staten kunnen aan het op de markt brengen op hun grondgebied van asbest
bevattende produkten de voorwaarde verbinden dat de gegevens op het etiket zijn
opgesteld in hun officiële taal (talen).".
Artikel 4

1 . De Lid-Staten doen de nodige bepalingen in werking treden om binnen dertig
maanden na kennisgeving (') van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle bepalingen van intern recht
mede, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 19 september 1983 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. VARFIS

(') Van deze richtlijn is de Lid-Staten kennis gegeven op 21 september 1983.
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