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VERORDENING (EG) Nr. 1295/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 2002
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de periodes
die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de
forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 17 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0707 00 05

052
999
052
999
388
524
528
999
064
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
388
512
528
804
999
052
064
999
052
061
400
616
999
052
999
064
999

101,8
101,8
73,0
73,0
57,2
53,7
56,2
55,7
143,9
89,8
98,8
77,8
94,9
91,1
91,0
74,8
171,0
98,4
103,2
140,6
85,5
73,8
86,1
54,8
88,2
159,6
166,6
163,1
342,5
255,2
294,9
247,4
285,0
131,7
131,7
118,4
118,4

0709 90 70
0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1296/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 2002
tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder
bijlage I van het Verdrag vallen, als bedoeld in artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2580/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie
van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder
bijlage I van het Verdrag vallen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1052/2002 (4), en met name op artikel 8,
lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het totale bedrag waarvoor restitutiecertificaten voor de
periode vanaf 1 augustus 2002 zijn aangevraagd, over-

schrijdt het maximum bedoeld in artikel 8, lid 4, van
Verordening (EG) nr. 1520/2000.
(2)

Daarom wordt een verlagingscoëfficiënt berekend op
basis van artikel 8, leden 3 en 4, van Verordening (EG)
nr. 1520/2000. Deze coëfficiënt dient, zoals vastgesteld
in artikel 8, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1520/2000,
te worden toegepast op de bedragen die middels een
restitutiecertificaat voor de periode vanaf 1 augustus
2002 zijn aangevraagd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de bedragen waarvoor restitutiecertificaten voor de periode
vanaf 1 augustus 2002 zijn aangevraagd, wordt een verlagingscoëfficiënt van 0,36 toegepast.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2002.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18.
PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5.
PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1.
PB L 160 van 18.6.2002, blz. 16.
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VERORDENING (EG) Nr. 1297/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 2002
houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde
aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2700/
2000 van het Europees Parlement en de Raad (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van
2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot
vaststelling van het communautair douanewetboek (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (4), inzonderheid
op artikel 173, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de artikelen 173 tot en met 177 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de producten die
zijn omschreven in de in bijlage 26 van genoemde verordening opgenomen klasse-indeling.

(2)

De toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in
voornoemde artikelen op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2, van voornoemde
verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, leidt
ertoe voor de betrokken producten de eenheidswaarden
vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de
bijlage opgenomen lijst vermeld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2002.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
PB L 311 van 12.12.2000, blz. 17.
PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
PB L 68 van 12.3.2002, blz. 11.
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BĲLAGE
Omschrĳving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 50

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

1.40

EUR

DKK

SEK

GBP

—

—

—

—

46,15

342,80

425,86

29,45

Knoflook
0703 20 00

206,05

1 530,58

1 901,43

131,50

1.50

Prei
ex 0703 90 00

80,00

594,26

738,24

51,06

1.60

Bloemkool
0704 10 00

55,28

410,63

510,12

35,28

1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 10

41,13

305,52

379,55

26,25

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck)
ex 0704 90 90

61,43

456,31

566,88

39,20

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

42,28

314,06

390,16

26,98

1.110

Kropsla
0705 11 00

90,36

671,21

833,84

57,67

1.130

Wortelen
ex 0706 10 00

34,84

258,80

321,50

22,23

1.140

Radĳs
ex 0706 90 90

132,46

983,94

1 222,34

84,54

1.160

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen
0708 10 00

381,76

2 835,79

3 522,88

243,64

1.170

Bonen:

1.170.1

— Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

162,84

1 209,63

1 502,71

103,93

1.170.2

— Bonen (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

54,23

402,83

500,43

34,61

1.180

Tuinbonen
ex 0708 90 00

157,74

1 171,72

1 455,62

100,67

1.190

Artisjokken
0709 10 00

—

—

—

—

1.200

Asperges:

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

500,63

3 718,75

4 619,78

319,50

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

256,97

1 908,82

2 371,32

164,00

1.210

Aubergines
0709 30 00

83,28

618,62

768,50

53,15
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Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

1.220

Bleekselderĳ (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

100,48

746,39

927,23

64,13

1.230

Cantharellen
0709 59 10

790,01

5 868,33

7 290,18

504,18

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

123,61

918,19

1 140,66

78,89

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers (bestemd voor menselĳke
consumptie)
0714 20 10

77,46

575,39

714,81

49,44

2.10

Kastanjes (Castanea spp.), vers
ex 0802 40 00

176,48

1 310,93

1 628,56

112,63

2.30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

88,05

654,02

812,49

56,19

2.40

Avocaten, vers
ex 0804 40 00

130,67

970,65

1 205,83

83,39

2.50

Guaves en manga's, vers
ex 0804 50 00

139,52

1 036,36

1 287,46

89,04

2.60

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:

2.60.1

— Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen
0805 10 10

71,70

532,60

661,65

45,76

2.60.2

— Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates,
maltaises, shamoutis, ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

43,43

322,57

400,73

27,71

2.60.3

— Andere
0805 10 50

42,56

316,14

392,74

27,16

2.70

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen), vers;
clementines, wilkings en dergelĳke kruisingen van citrusvruchten,
vers:

2.70.1

— Clementines
ex 0805 20 10

90,52

672,38

835,30

57,77

2.70.2

— Montreales en satsuma's
ex 0805 20 30

79,36

589,53

732,37

50,65

2.70.3

— Mandarĳnen en wilkings
ex 0805 20 50

78,92

586,20

728,23

50,36

2.70.4

— Tangerines en andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

96,19

714,52

887,64

61,39

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), vers
0805 50 90

98,01

728,03

904,43

62,55

2.90

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:

2.90.1

— Witte
ex 0805 40 00

44,61

331,35

411,63

28,47

2.90.2

— Roze
ex 0805 40 00

56,40

418,98

520,50

36,00
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Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

2.100

Druiven voor tafelgebruik
0806 10 10

2.110

Watermeloenen
0807 11 00

2.120

Andere meloenen:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso),
Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— Andere
ex 0807 19 00

2.140

Peren:

2.140.1

EUR

DKK

SEK

GBP

152,34

1 131,61

1 405,80

97,22

38,07

282,79

351,31

24,30

97,68

725,59

901,40

62,34

181,66

1 349,38

1 676,32

115,93

— Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Peren — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Andere
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Abrikozen
ex 0809 10 00

163,60

1 215,25

1 509,70

104,41

2.160

Kersen
0809 20 95
0809 20 05

—

—

—

—

2.170

Perziken
0809 30 90

—

—

—

—

2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

—

—

—

—

2.190

Pruimen
0809 40 05

—

—

—

—

2.200

Aardbeien
0810 10 00

131,51

976,88

1 213,57

83,93

2.205

Frambozen
0810 20 10

335,59

2 492,83

3 096,82

214,17

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

614,33

4 563,37

5 669,04

392,07

2.220

Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

141,03

1 047,59

1 301,42

90,00

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 95

335,98

2 495,73

3 100,42

214,42

2.240

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharonvrucht)
ex 0810 90 95

395,81

2 940,19

3 652,58

252,61

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

290,55

2 158,28

2 681,21

185,43
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VERORDENING (EG) Nr. 1298/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Om de invoer van Basmati-rijst uit Pakistan met een op
of na 1 augustus 2002 door de nieuwe bevoegde Pakistaanse instantie afgegeven echtheidscertificaat mogelijk
te maken, moet deze verordening vanaf die datum van
toepassing worden.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 11,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 4 bis, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1503/96 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2831/98 (4), moet bij de
aanvraag voor een invoercertificaat voor Basmati-rijst
een echtheidscertificaat worden gevoegd. Dit certificaat
moet worden afgegeven door een door de Commissie
erkende bevoegde instantie. In bijlage III bij Verordening
(EG) nr. 1503/96 is de lijst van de door de Commissie
erkende bevoegde instanties opgenomen. De Pakistaanse
autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat met
ingang van 1 augustus 2002 een andere instantie
bevoegd is voor de afgifte van echtheidscertificaten voor
Basmati-rijst uit Pakistan. Bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 1503/96 moet dienovereenkomstig worden aangepast.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1503/96 wordt het
streepje „— Rice Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi”
vervangen door „— Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 189 van 30.7.1996, blz. 71.
PB L 351 van 29.12.1998, blz. 25.
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VERORDENING (EG) Nr. 1299/2002 VAN DE COMMISSIE
van 17 juli 2002
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1503/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 3072/
95 ten aanzien van de invoerrechten in de sector rijst.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1503/96 bedoelde referentiebron.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten, moeten deze rechten worden berekend
aan de hand van de in een referentieperiode geconstateerde marktkoersen.

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1503/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in de
bijlagen bij deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie van
29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2831/98 (4), en met name op artikel 4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met een bepaald
percentage naargelang het om gedopte of volwitte rijst
gaat, en verminderd met de invoerprijs, voorzover dit
recht niet hoger is dan dat van het gemeenschappelijk
douanetarief.
In artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend op
basis van de representatieve prijzen voor het betrokken
product op de wereldmarkt of op de invoermarkt voor
het product in de Gemeenschap.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 3072/
95 bedoelde invoerrechten in de sector rijst worden vastgesteld
in bijlage I bij deze verordening en zijn bepaald aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 189 van 30.7.1996, blz. 71.
PB L 351 van 29.12.1998, blz. 25.

L 189/10

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

18.7.2002

BĲLAGE I
Invoerrechten voor rĳst en breukrĳst
(in EUR/t)
Invoerrechten (5)
GN-code

Derde landen
(behalve ACS en
Bangladesh) (3)

ACS
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
India
en Pakistan (6)

14,00

14,00

Egypte (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Het invoerrecht op rĳst van oorsprong uit de ACS-staten wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad (PB L 215 van 1.8.1998, blz.
12) en Verordening (EG) nr. 2603/97 van de Commissie (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 22) vastgestelde regelingen.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1706/98 worden de invoerrechten niet toegepast op producten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) Het recht bĳ invoer van rĳst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95.
(4) Het invoerrecht op rĳst, met uitzondering van breukrĳst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EEG)
nr. 3491/90 van de Raad (PB L 337 van 4.12.1990, blz. 1) en de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB L 88 van 9.4.1991, blz. 7) vastgestelde
regelingen.
(5) De invoer van producten van oorsprong uit de LGO is vrĳgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101, lid 1, van het gewĳzigde Besluit 91/482/EEG van de Raad
(PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1).
(6) Voor gedopte Basmati-rĳst, van oorsprong uit India en Pakistan, wordt een vermindering van 250 EUR/t toegepast (artikel 4 bis van de gewĳzigde Verordening (EG) nr.
1503/96).
(7) Recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
(8) Het invoerrecht op rĳst van oorsprong en herkomst uit Egypte wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 196/97 van de Commissie (PB L 31 van 1.2.1997, blz. 53) vastgestelde regelingen.
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BĲLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rĳst

Indica-rĳst

Japonica-rĳst

Padie

Breukrĳst
Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-prĳs Arag (EUR/t)

—

201,34

236,54

256,74

258,20

—

b) Fob-prĳs (EUR/t)

—

—

—

227,12

228,58

—

c) Kosten van zeevervoer (EUR/t)

—

—

—

29,62

29,62

—

d) Bron

—

USDA en
operateurs

USDA en
operateurs

Operateurs

Operateurs

—

1. Invoerrecht (EUR/t)
2. Berekeningselementen:

(1) Recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.
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RICHTLIJN 2002/49/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 25 juni 2002
inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

maart 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten inzake het geluidsniveau op
oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (7), Richtlijn 80/51/EEG van de Raad
van 20 december 1979 inzake de beperking van geluidshinder door subsonische luchtvaartuigen (8) en de
aanvullende richtlijnen, Richtlijn 92/61/EEG van de Raad
van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van tweeof driewielige motorvoertuigen (9) en Richtlijn 2000/14/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei
2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der
lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door
materieel voor gebruik buitenshuis (10).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (3),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4), en
gezien de gemeenschappelijke ontwerp-tekst die op 8 april
2002 door het bemiddelingscomité is goedgekeurd,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In het kader van het beleid van de Gemeenschap dient
een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en
het milieu te worden bereikt en één van de na te streven
doelstellingen is de bescherming tegen geluidshinder. In
het Groenboek over het toekomstige beleid inzake de
bestrijding van geluidshinder omschrijft de Commissie
geluidshinder als een van de belangrijkste milieuproblemen in Europa.

(2)

In zijn resolutie van 10 juni 1997 (5) over het Groenboek
van de Commissie betuigde het Europees Parlement zijn
steun aan het Groenboek, drong het aan op de opneming van specifieke maatregelen en concrete acties in
een kaderrichtlijn ter bestrijding van geluidshinder en
wees het op het ontbreken van betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de verschillende geluidsbronnen.

(3)

(4)

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

In de mededeling van de Commissie over luchtvervoer
en het milieu worden een gemeenschappelijke geluidsbelastingsindicator en een gemeenschappelijke methodologie voor geluidsmeting omschreven; in de bepalingen
van de onderhavige richtlijn is rekening gehouden met
deze mededeling.
Een aantal categorieën van geluidsuitstoot van producten
wordt reeds gedekt door de communautaire wetgeving,
zoals Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari
1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane
geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (6), Richtlijn 77/311/EEG van de Raad van 29

PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 251.
PB C 116 van 20.4.2001, blz. 48.
PB C 148 van 18.5.2001, blz. 7.
Advies van het Europees Parlement van 14 december 2000 (PB C
232 van 17.8.2001, blz. 305), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 7 juni 2001 (PB C 297 van 23.10.2001, blz. 49) en besluit
van het Europees Parlement van 3 oktober 2001 (PB C 87 E van
11.4.2002, blz. 118). Besluit van het Europees Parlement van 15
mei 2002 en besluit van de Raad van 21 mei 2002.
5
( ) PB C 200 van 30.6.1997, blz. 28.
6
( ) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 16. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 1999/101/EG van de Commissie (PB L 334 van
28.12.1999, blz. 41).

(5)

De onderhavige richtlijn dient onder andere een grondslag te bieden voor de verdere ontwikkeling en aanvulling van het bestaande geheel van communautaire maatregelen betreffende van de belangrijkste bronnen
afkomstig geluid, in het bijzonder weg- en spoorwegvoertuigen en -infrastructuur, vliegtuigen, materieel voor
gebruik buitenshuis en in de industrie en verplaatsbare
machines, en voor de uitwerking van aanvullende maatregelen op korte, midden- en lange termijn.

(6)

Bepaalde categorieën van geluid, zoals lawaai binnen
vervoermiddelen en door huishoudelijke activiteiten
veroorzaakt lawaai, vallen niet onder deze richtlijn.

(7)

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, zoals
omschreven in artikel 5 van het Verdrag, zullen de in het
Verdrag vastgelegde doelstellingen om te komen tot een
hoog niveau van milieubescherming en bescherming van
de gezondheid beter kunnen worden verwezenlijkt
indien het optreden van de lidstaten wordt aangevuld
met een communautair optreden, teneinde tot een
gemeenschappelijke visie op het probleem van de
geluidshinder te komen. Derhalve moeten er gegevens
betreffende het niveau van het omgevingslawaai worden
verzameld, gecollationeerd en doorgegeven aan de hand
van onderling vergelijkbare criteria. Dit betekent dat er
geharmoniseerde indicatoren en beoordelingsmethoden
moeten worden gehanteerd, alsmede criteria voor de
opstelling van geluidsbelastingkaarten. Dergelijke criteria
en methodes kunnen het best door de Gemeenschap
worden uitgewerkt.

(7) PB L 105 van 28.4.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 97/54/EG (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24).
(8) PB L 18 van 24.1.1980, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 83/206/EEG (PB L 117 van 4.5.1983, blz. 15).
(9) PB L 225 van 10.8.1992, blz. 72. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2000/7/EG (PB L 106 van 3.5.2000, blz. 1).
(10) PB L 162 van 3.7.2000, blz. 1.
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Ook is het nodig dat gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor „omgevingslawaai” en een definitie voor
„grenswaarden” worden uitgewerkt in termen van de
geharmoniseerde indicatoren voor de vaststelling van
geluidsniveaus. De concrete cijfers voor alle grenswaarden moeten worden vastgesteld door de lidstaten,
die daarbij onder andere rekening dienen te houden met
de noodzaak het preventiebeginsel toe te passen met het
oog op het behoud van stille zones in agglomeraties.

(9)

De gekozen gemeenschappelijke geluidsbelastingsindicatoren zijn Lden voor het bepalen van de hinder en Lnight
voor slaapverstoringen. Ook is het nuttig dat de lidstaten
aanvullende indicatoren kunnen hanteren voor het
toezicht op en controleren van bijzondere geluidsbelastingssituaties.

(10)

Voor bepaalde gebieden dienen strategische geluidsbelastingkaarten verplicht te worden gesteld die de gegevens
bevatten welke nodig zijn om een beeld te krijgen van de
binnen dat gebied waargenomen geluidsniveaus.

(11)

De bevoegde autoriteiten dienen, in overleg met het
publiek, actieplannen op te stellen met het oog op prioriteiten in deze gebieden.

(12)

Ten behoeve van een ruime verspreiding van de informatie onder het publiek dienen de meest geëigende voorlichtingskanalen te worden gekozen.

(13)

Als grondslag voor het toekomstig communautair beleid
en met het oog op verdere voorlichting van het publiek
moeten er gegevens worden verzameld en moeten er
verslagen worden samengesteld die de hele Gemeenschap
bestrijken.

(14)

De uitvoering van deze richtlijn wordt regelmatig beoordeeld door de Commissie.

(15)

De technische voorschriften voor de bepalingsmethoden
moeten zonodig worden aangevuld en aangepast aan de
vooruitgang van wetenschap en techniek en de voortgang bij de Europese normalisatie.

(16)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1),
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lawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen. Daartoe
worden de volgende maatregelen toegepast:
a) vaststelling van de blootstelling aan omgevingslawaai door
middel van geluidsbelastingkaarten volgens bepalingsmethoden die voor de lidstaten gemeenschappelijk zijn;
b) voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de
effecten daarvan;
c) aanneming van actieplannen door de lidstaten op basis van
de resultaten van de geluidsbelastingkaarten, teneinde omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te beperken, in het
bijzonder daar waar hoge blootstellingsniveaus schadelijke
effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens,
en de milieukwaliteit uit het oogpunt van omgevingslawaai
te handhaven waar zij goed is.
2. Deze richtlijn heeft ook ten doel een grondslag te bieden
voor het ontwikkelen van Gemeenschapsmaatregelen om lawaai
van de belangrijkste bronnen te verminderen, in het bijzonder
weg- en spoorwegvoertuigen en -infrastructuur, vliegtuigen,
materieel voor gebruik buitenshuis en in de industrie en
verplaatsbare machines. Daartoe dient de Commissie bij het
Europees Parlement en de Raad uiterlijk 18 juli 2006 passende
wetgevingsvoorstellen in. De resultaten van het in artikel 10, lid
1, bedoelde verslag worden in de voorstellen verdisconteerd.

Artikel 2
Werkingssfeer
1. Deze richtlijn is van toepassing op omgevingslawaai
waaraan mensen in het bijzonder in bebouwde gebieden, in
openbare parken en andere stille gebieden in agglomeraties, in
stille gebieden op het platteland, nabij scholen, ziekenhuizen en
andere voor lawaai gevoelige gebouwen en gebieden worden
blootgesteld.
2. Deze richtlijn is niet van toepassing op lawaai dat door de
eraan blootgestelde persoon zelf wordt veroorzaakt, lawaai van
huishoudelijke activiteiten, door buren veroorzaakt lawaai,
lawaai op de arbeidsplaats, lawaai binnen vervoermiddelen en
lawaai door militaire activiteiten in militaire terreinen.

Artikel 3
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doelstellingen
1.
Het doel van deze richtlijn is een gemeenschappelijke
aanpak te bepalen om op basis van prioriteiten de schadelijke
gevolgen, hinder inbegrepen, van blootstelling aan omgevings(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

a) omgevingslawaai: ongewenst of schadelijk geluid buitenshuis dat door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt,
inclusief lawaai dat wordt voortgebracht door vervoermiddelen, wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en locaties van industriële activiteiten als beschreven in bijlage I
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september
1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging (2);
b) schadelijke effecten: negatieve effecten op de gezondheid
van de mens;
(2) PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
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c) hinder: mate van geluidshinder voor de gemeenschap als
bepaald met veldonderzoek;
d) geluidsbelastingsindicator: natuurkundige grootheid voor de
beschrijving van het omgevingslawaai, die een verband met
een schadelijk gevolg heeft;
e) bepaling: methode voor de berekening, voorspelling,
raming of meting van de waarde van een geluidsbelastingsindicator of de daarmee verband houdende schadelijke
gevolgen;
f) Lden (dag-avond-nacht-geluidsbelastingsindicator): geluidsbelastingsindicator voor de hinder tijdens de etmaalperiode,
zoals nader gedefinieerd in bijlage I;

18.7.2002

r) strategische geluidsbelastingkaart: een kaart die bedoeld is
voor de algemene evaluatie van de geluidsbelastingssituatie
in een bepaald gebied ten gevolge van verschillende lawaaibronnen of voor de algemene prognoses voor dat gebied;
s) grenswaarde: waarde van Lden of Lnight, en waar passend Lday
en Levening, als bepaald door de lidstaat, bij overschrijding
waarvan de bevoegde instanties beperkingsmaatregelen in
overweging nemen of opleggen; de grenswaarden kunnen
verschillend zijn voor verschillende typen lawaai (lawaai
door weg-, spoorweg- of luchtverkeer, industrielawaai enz.),
verschillende omgevingen en verschillende gevoeligheden
van bevolkingsgroepen voor lawaai; zij kunnen ook
verschillend zijn voor bestaande en nieuwe situaties (bij
verandering van de situatie wat de geluidsbron of het omgevingsgebruik betreft);

g) Lday (dag-geluidsbelastingsindicator): geluidsbelastingsindicator voor hinder tijdens de dagperiode, zoals nader gedefinieerd in bijlage I;

t) actieplannen: plannen bedoeld voor de beheersing van
lawaai-uitstoot en lawaai-effecten, waar nodig met inbegrip
van lawaaivermindering;

h) Levening (avond-geluidsbelastingsindicator): geluidsbelastingsindicator voor hinder tijdens de avondperiode, zoals nader
gedefinieerd in bijlage I;

u) akoestische planning: beheersing van toekomstige geluidshinder door geplande maatregelen, zoals ruimtelijke ordening, ontwikkeling van verkeerssystemen, verkeersplanning,
vermindering van geluidshinder door isolatiemaatregelen en
lawaaibeheersing aan de bron;

i) Lnight (nacht-geluidsbelastingsindicator): geluidsbelastingsindicator voor slaapverstoringen, zoals nader gedefinieerd in
bijlage I;
j) dosis/effectrelatie: relatie tussen de waarde van een geluidsbelastingsindicator en een schadelijk effect;
k) agglomeratie: deel van het grondgebied van een lidstaat, als
afgebakend door deze lidstaat, met een bevolking van meer
dan 100 000 personen en een zodanige bevolkingsdichtheid dat de lidstaat het als een stedelijk gebied beschouwt;
l) stil gebied in een agglomeratie: gebied, als afgebakend door
de bevoegde instantie, bijvoorbeeld een gebied dat niet is
blootgesteld aan lawaai met een waarde van Lden of een
andere passende geluidsbelastingsindicator die groter is dan
een door de lidstaat vastgelegde waarde;
m) stil gebied op het platteland: gebied, als afgebakend door de
bevoegde instantie, dat niet blootstaat aan lawaai van
verkeer, industrie of recreatie;

v) het publiek: één of meer natuurlijke of rechtspersonen en,
overeenkomstig de nationale wetgeving of praktijk, verenigingen, organisaties of groeperingen van die personen.

Artikel 4
Uitvoering en verantwoordelijkheden
1. De lidstaten wijzen op het geschikte niveau de bevoegde
autoriteiten en instanties aan die voor de uitvoering van deze
richtlijn verantwoordelijk zijn, met inbegrip van de autoriteiten
die belast worden met:
a) het opmaken en, in voorkomend geval, goedkeuren van
geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor agglomeraties,
belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens,
b) het verzamelen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen.

n) belangrijke weg: regionale, nationale of internationale weg,
als aangeduid door de lidstaat, waarop jaarlijks meer dan 3
miljoen voertuigen passeren;

2. De lidstaten stellen de Commissie en het publiek de in lid
1 bedoelde informatie uiterlijk 18 juli 2005 beschikbaar.

o) belangrijke spoorweg: spoorweg, als aangeduid door de
lidstaat, waarop jaarlijks meer dan 30 000 treinen passeren;

Artikel 5

p) belangrijke luchthaven: burgerluchthaven, als aangeduid
door de lidstaat, waarop jaarlijks meer dan 50 000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden (zowel opstijgen en landen
zijn bewegingen), met uitsluiting van oefenvluchten met
lichte vliegtuigen;

Geluidsbelastingsindicatoren en hun toepassing

q) geluidsbelastingkaart: weergave van gegevens omtrent een
bestaande of voorspelde geluidssituatie in termen van een
geluidsbelastingsindicator, overschrijding van een geldende
relevante grenswaarde, aantal blootgestelde personen in een
bepaald gebied, aantal woningen dat in een bepaald gebied
blootgesteld is aan bepaalde waarden van een geluidsbelastingsindicator;

1. De lidstaten hanteren de geluidsbelastingsindicatoren Lden
en Lnight als omschreven in bijlage Ivoor de opstelling en herziening van strategische geluidsbelastingkaarten overeenkomstig
artikel 7.
Zolang het gebruik van gemeenschappelijke bepalingsmethoden
voor de bepaling van Lden en Lnight niet verplicht is gesteld,
kunnen de lidstaten daartoe nationale geluidsbelastingsindicatoren en daarmee verband houdende gegevens hanteren, die in
de bovengenoemde indicatoren dienen te worden omgezet. De
geluidsgegevens mogen niet meer dan drie jaar oud zijn.
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2.
De lidstaten kunnen aanvullende geluidsbelastingsindicatoren gebruiken voor speciale gevallen als genoemd in bijlage I,
punt 3.
3.
Voor akoestische planning en geluidszonering kunnen de
lidstaten andere geluidsbelastingsindicatoren gebruiken dan Lden
en Lnight.
4.
Uiterlijk 18 juli 2005 verstrekken de lidstaten de
Commissie informatie over relevante op hun grondgebied
geldende of geplande grenswaarden, uitgedrukt in Lden en Lnight,
en eventueel Lday en Levening voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, vliegtuiglawaai rond luchthavens en industrielawaai met
een toelichting over de implementatie van de grenswaarden.

Artikel 6

L 189/15

kalenderjaar door de bevoegde autoriteiten worden opgesteld
en in voorkomend geval goedgekeurd.
Uiterlijk op 31 december 2008 doen de lidstaten de Commissie
mededeling van alle op hun grondgebied gelegen agglomeraties,
van alle belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen.
3. De strategische geluidsbelastingkaarten voldoen aan de
minimumeisen van bijlage IV.
4. Aan elkaar grenzende lidstaten werken voor het opstellen
van de strategische geluidsbelastingkaarten voor hun grensstreken samen.
5. De strategische geluidsbelastingkaarten worden ten minste
om de vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van hun opstelling,
opnieuw bezien en zo nodig aangepast.

Bepalingsmethoden
1.
De waarden van Lden en Lnight worden bepaald met de in
bijlage II omschreven bepalingsmethoden.
2.
De gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor de bepaling van Lden en Lnight worden door de Commissie volgens de
procedure van artikel 13, lid 2, vastgesteld door middel van
herziening van bijlage II. Zolang die methoden niet zijn vastgesteld, kunnen lidstaten bepalingsmethoden gebruiken die overeenkomstig bijlage II zijn aangepast en die gebaseerd zijn op de
in hun eigen wetgeving opgenomen methoden. In dat geval
moeten zij aantonen dat die methoden resultaten opleveren die
gelijkwaardig zijn aan de resultaten die met de in punt 2.2 van
bijlage II vermelde methoden worden bereikt.

Artikel 8
Actieplannen
1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde autoriteiten uiterlijk 18 juli 2008 actieplannen bestemd voor de
beheersing, op hun grondgebied, van lawaai-uitstoot en lawaaieffecten, waar nodig met inbegrip van lawaaivermindering,
hebben uitgewerkt voor:
a) plaatsen nabij belangrijke wegen waarop jaarlijks meer dan
zes miljoen voertuigen passeren, belangrijke spoorwegen
waarop jaarlijks meer dan 60 000 treinen passeren en
belangrijke luchthavens;

3.
De gezondheidseffecten worden bepaald aan de hand van
de in bijlage III bedoelde dosis/effectrelaties.

b) agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners. Deze
plannen hebben tot doel stille gebieden in agglomeraties
tegen een toename van geluidshinder te beschermen.

Artikel 7

De bevoegde autoriteiten bepalen zelf welke maatregelen deze
plannen bevatten, maar die maatregelen moeten in het
bijzonder gericht zijn op prioritaire problemen die kunnen
worden bepaald op grond van overschrijding van een relevante
grenswaarde of andere door de lidstaten gekozen criteria, en zij
moeten in de eerste plaats van toepassing zijn op de belangrijkste zones zoals die zijn vastgesteld door middel van de strategische geluidsbelastingkaarten.

Strategische geluidsbelastingkaarten
1.
De lidstaten dragen er zorg voor dat uiterlijk op 30 juni
2007 voor alle op hun grondgebied gelegen agglomeraties met
meer dan 250 000 inwoners en alle belangrijke wegen waarop
jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen passeren, belangrijke
spoorwegen waarop jaarlijks meer dan 60 000 treinen passeren
en belangrijke luchthavens, strategische geluidsbelastingkaarten
over de situatie in het voorgaande kalenderjaar door de
bevoegde autoriteiten worden opgesteld en in voorkomend
geval goedgekeurd.
Uiterlijk op 30 juni 2005, en vervolgens om de vijf jaar, delen
de lidstaten de Commissie mede welke de belangrijke wegen
zijn waarop jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen passeren,
welke de belangrijke spoorwegen waarop jaarlijks meer dan
60 000 treinen passeren, welke de belangrijke luchthavens en
welke de agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners op
hun grondgebied zijn.
2.
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat uiterlijk op 30 juni 2012, en vervolgens om de vijf
jaar, voor alle op hun grondgebied gelegen agglomeraties, alle
belangrijke wegen en alle belangrijke spoorwegen, strategische
geluidsbelastingkaarten over de situatie in het voorgaande

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde autoriteiten uiterlijk 18 juli 2013 actieplannen hebben opgesteld, in
het bijzonder gericht op prioritaire problemen die kunnen
worden bepaald op grond van overschrijding van een relevante
grenswaarde of andere door de lidstaten gekozen criteria voor
de op hun grondgebied gelegen agglomeraties, belangrijke
wegen en belangrijke spoorwegen.
3. De lidstaten doen de Commissie mededeling van de in de
leden 1 en 2 bedoelde andere relevante criteria.
4. De actieplannen voldoen aan de minimumeisen van
bijlage V.
5. De actieplannen worden in geval van een belangrijke
ontwikkeling die van invloed is op de geluidshindersituatie en
daarnaast ten minste om de vijf jaar na de datum van goedkeuring opnieuw bezien, en zo nodig aangepast.
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6.
Aan elkaar grenzende lidstaten werken samen voor het
opstellen van de actieplannen voor grensregio’s.
7.
De lidstaten dragen er zorg voor dat het publiek wordt
geraadpleegd over voorstellen voor actieplannen, dat het vroegtijdig reële mogelijkheden krijgt voor inspraak in de opstelling
en toetsing van de actieplannen, dat de resultaten van die
inspraak in aanmerking worden genomen en dat het publiek
over de genomen besluiten wordt geïnformeerd. Er worden
redelijke termijnen gegeven waarbinnen voor elke inspraakronde voldoende tijd is.
Indien de verplichting om een inspraakprocedure te volgen
zowel uit deze richtlijn als uit andere Gemeenschapswetgeving
voortvloeit, kunnen de lidstaten in gecombineerde procedures
voorzien om dubbel werk te voorkomen.

18.7.2002
Artikel 11

Evaluatie en verslagen
1. De Commissie dient uiterlijk 18 juli 2009 verslag over de
uitvoering van deze richtlijn in bij het Europees Parlement en
de Raad.
2. Het verslag beoordeelt in het bijzonder of er behoefte
bestaat aan verdere communautaire maatregelen met betrekking
tot omgevingslawaai, eventueel met voorstellen voor uitvoeringsstrategieën ten aanzien van aspecten als:
a) doelstellingen op lange en middellange termijn voor de
vermindering van het aantal personen dat schade ondervindt
van omgevingslawaai, waarbij in het bijzonder rekening
wordt gehouden met klimaat- en cultuurverschillen;

Artikel 9
Informatie voor het publiek
1.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de door hen opgestelde en, eventueel, goedgekeurde strategische geluidsbelastingkaarten en de door hen uitgewerkte actieplannen aan het
publiek beschikbaar worden gesteld en onder het publiek
worden verspreid in overeenstemming met de toepasselijke
Gemeenschapswetgeving, in het bijzonder Richtlijn 90/313/
EEG van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot
milieu-informatie (1), en overeenkomstig de bijlagen IV en V bij
deze richtlijn, mede door middel van de beschikbare informatietechnologieën.

b) extra maatregelen ter vermindering van het omgevingslawaai
van specifieke bronnen, in het bijzonder materieel voor
gebruik buitenshuis, verkeersmiddelen en -infrastructuur en
bepaalde categorieën van industriële activiteiten, op basis
van de reeds uitgevoerde of in behandeling zijnde maatregelen;
c) de bescherming van stille gebieden op het platteland.

2.
De informatie is duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk. De
belangrijkste punten worden in een overzicht weergegeven.

3. Het verslag omvat een evaluatie van de kwaliteit van het
akoestische milieu in de Gemeenschap op basis van de in artikel
10 bedoelde gegevens, de wetenschappelijke en technische
vooruitgang en andere relevante informatie. De vermindering
van de schadelijke effecten en de kosten-batenverhouding
vormen de voornaamste selectiecriteria voor de voorgestelde
strategieën en maatregelen.

Artikel 10

4. Zodra de Commissie de eerste reeks strategische geluidsbelastingkaarten heeft ontvangen, heroverweegt zij:

Verzameling en bekendmaking van gegevens door de
lidstaten en de Commissie

— de mogelijkheid in bijlage I, punt 1, de meethoogte in zones
met huizen van één verdieping op 1,5 m te stellen,

1.
Uiterlijk 18 januari 2004 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag over van de bestaande
Gemeenschapsmaatregelen op het gebied van bronnen van
omgevingslawaai.

— de ondergrens voor het geraamde aantal mensen dat is
blootgesteld aan Lden- en Lnight-waarden in verschillende
geluidsniveaugebieden in bijlage VI.

2.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de in de strategische
geluidsbelastingkaarten vervatte gegevens en de samenvattingen
van de actieplannen, als nader omschreven in bijlage VI, binnen
zes maanden na de in artikel 7 respectievelijk artikel 8
genoemde data aan de Commissie worden toegezonden.
3.
De Commissie vormt een gegevensbank met de informatie
van de strategische geluidsbelastingkaarten om de opstelling
van het in artikel 11 bedoelde verslag en andere technische en
informatieve werkzaamheden te vergemakkelijken.
4.
De Commissie publiceert om de vijf jaar een samenvattend verslag over de in de strategische geluidsbelastingkaarten
en de actieplannen vervatte informatie. Het eerste verslag wordt
uiterlijk op 18 juli 2009 ingediend.
(1) PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56.

5. Het verslag wordt om de vijf jaar of zo nodig vaker geactualiseerd. Het omvat een evaluatie van de uitvoering van deze
richtlijn.
6. Het verslag gaat zo nodig vergezeld van voorstellen om
deze richtlijn te wijzigen.

Artikel 12
Aanpassing
De Commissie past bijlage I, punt 3, alsmede de bijlagen II en
III volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure aan de
technische en wetenschappelijke vooruitgang aan.
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Comité

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat is
opgericht bij artikel 18 van Richtlijn 2000/14/EG.

Artikel 15

Artikel 13

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt bepaald op drie maanden.
3.

Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 16
Adressaten

Artikel 14
Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 18 juli 2004
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

J. MATAS I PALOU
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BĲLAGE I
GELUIDSBELASTINGSINDICATOREN
(bedoeld in artikel 5)

1. Definitie van het dag-avond-nacht-niveau Lden
Het dag-avond-nacht-niveau Lden in decibels (dB), is gedefinieerd door de volgende formule:

waarin
— Lday het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termĳn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle dagperioden van een jaar;
— Levening het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termĳn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987,
vastgesteld over alle avondperioden van een jaar;
— Lnight het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termĳn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987,
vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar;
waarbĳ
— de dag twaalf uren telt, de avond vier uren en de nacht acht uren; de lidstaten mogen de avondperiode met één of
twee uur inkorten en de dag- en/of nachtperiode dienovereenkomstig verlengen, op voorwaarde dat dit voor alle
bronnen geldt en zĳ de Commissie informatie verstrekken over de systematische afwĳking van de standaardwaarde;
— het begin van de dag (en derhalve het begin van de avond en de nacht) door de lidstaten wordt gekozen (die keuze
moet identiek zĳn voor lawaai van alle geluidsbronnen); de standaardwaarden zĳn 7.00-19.00 uur, 19.00-23.00
uur en 23.00-7.00 uur plaatselĳke tĳd;
— een jaar een voor de geluidsemissie relevant en voor de meteorologische omstandigheden gemiddeld jaar is;
en waarin
— alleen het invallende geluid wordt beschouwd, wat inhoudt dat het door de gevel van de betrokken woning
gereflecteerde geluid niet in aanmerking wordt genomen (in de regel betekent dit bĳ metingen een correctie van
3 dB).
De hoogte van het waarneempunt voor de bepaling van Lden hangt af van de toepassing:
— bĳ berekeningen met het oog op de opstelling van strategische geluidsbelastingkaarten met betrekking tot de
blootstelling aan lawaai in of nabĳ gebouwen liggen de waarneempunten op een hoogte van 4,0 ± 0,2 m
(3,8-4,2 m) boven de grond vóór de meest blootgestelde gevel; de meest blootgestelde gevel is die welke gericht is
naar de betrokken geluidsbron en er het dichtst bĳ is; voor andere doeleinden mogen andere keuzen worden
gemaakt;
— bĳ metingen met het oog op de opstelling van strategische geluidsbelastingkaarten met betrekking tot de
blootstelling aan lawaai in of nabĳ gebouwen mogen andere hoogten worden gekozen, maar die mogen nooit
minder dan 1,5 m boven de grond zĳn, en de resultaten moeten worden herleid tot een hoogte van 4 m;
— voor andere doeleinden, zoals akoestische planning en geluidszonering mogen andere hoogten worden gekozen,
maar die mogen nooit minder dan 1,5 m boven de grond zĳn. Voorbeelden zĳn:
— plattelandsgebieden met huizen van één verdieping;
— de uitwerking van lokale maatregelen ter vermindering van de geluidshinder voor specifieke woningen;
— gedetailleerde geluidsbelastingkaarten voor een beperkte zone, waarop de blootstelling aan lawaai van afzonderlĳke woningen wordt getoond.
2. Definitie van de nachtgeluidsbelastingsindicator
De nachtgeluidsbelastingsindicator Lnight is het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau op lange termĳn, als gedefinieerd
in ISO 1996-2:1987, bepaald over alle nachtperioden van een jaar,
waarin:
— de nacht acht uren omvat, als gedefinieerd onder punt 1 van deze bĳlage;
— een jaar een voor de geluidsemissie relevant en voor de meteorologische omstandigheden gemiddeld jaar is, als
gedefinieerd in punt 1;
— het invallend geluid wordt beschouwd, als beschreven in punt 1;
— het waarneempunt hetzelfde is als voor Lden.
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3. Aanvullende geluidsbelastingsindicatoren
In sommige gevallen kan het nuttig zĳn naast Lden en Lnight en eventueel Lday en Levening, speciale geluidsbelastingsindicatoren en bĳbehorende grenswaarden te gebruiken. Enkele voorbeelden:
— de beschouwde geluidsbron is slechts in werking gedurende een beperkt deel van de tĳd (bĳvoorbeeld minder dan
20 % van de tĳd in het totale aantal dagen van een jaar, het totale aantal avonden van een jaar of het totale aantal
nachten van een jaar);
— in één of meer perioden, is het gemiddelde, aantal gebeurtenissen zeer gering (bĳvoorbeeld minder dan één
geluidspiek per uur, waarbĳ een geluidspiek kan worden gedefinieerd als lawaai dat minder dan vĳf minuten
aanhoudt; een voorbeeld hiervan is het lawaai van passerende treinen of vliegtuigen);
— de lagefrequentiecomponent van het lawaai is sterk;
— LAmax of SEL (geluidblootstellingsniveau van een geluidgebeurtenis) voor bescherming tegen geluidspieken in de
nachtperiode;
— extra bescherming in het weekend of een specifieke periode van het jaar;
— extra bescherming tĳdens de dagperiode;
— extra bescherming tĳdens de avondperiode;
— combinatie van lawaai uit verschillende bronnen;
— relatief stille zones op het platteland;
— het geluid heeft een sterk tonaal karakter;
— het geluid heeft een impulskarakter.
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BIJLAGE II
BEPALINGSMETHODEN VOOR DE GELUIDSBELASTINGSINDICATOREN
(bedoeld in artikel 6)
1. Inleiding
De waarde van Lden en Lnight kan worden bepaald, door berekening, of door meting (op het waarneempunt). Voor voorspellingen kan uitsluitend de berekeningsmethode worden gebruikt.
Voorlopige berekenings- en meetmethoden worden beschreven in de punten 2 en 3 van deze bijlage.
2. Voorlopige berekeningsmethoden voor Lden en Lnight
2.1. Aanpassing van de bestaande nationale berekeningsmethoden
Wanneer de lidstaat reeds beschikt over nationale methoden voor de bepaling van lange-termijnindicatoren,
mogen deze methoden worden toegepast, op voorwaarde dat zij worden aangepast aan de definities van de indicatoren in bijlage I. Voor de meeste nationale methoden betekent dit de invoering van een aparte avondperiode,
en van een jaargemiddelde. Sommige bestaande methoden moeten ook worden aangepast wat betreft de uitsluiting van reflectie op de gevel, de invoering van een specifieke nachtperiode en/of het waarneempunt.
Het gemiddelde over een jaar vergt speciale aandacht. Fluctuaties van de emissie en de transmissie kunnen
bijdragen tot fluctuaties over een jaar.
2.2. Aanbevolen voorlopige berekeningsmethoden
Voor lidstaten die nog niet over nationale berekeningsmethoden beschikken of willen overstappen op een andere
berekeningsmethode worden de hieronder genoemde methoden aanbevolen:
Voor INDUSTRIELAWAAI: ISO 9613-2: „Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2;
General method of calculation”.
Geschikte geluidsemissiegegevens (input data) voor deze methode kunnen worden verkregen door metingen
overeenkomstig een van de volgende methoden:
— ISO 8297: 1994 „Acoustics — Determination of sound power levels of multisource industrial plants for
evaluation of sound pressure levels in the environment — Engineering method”;
— EN ISO 3744: 1995 „Acoustics — Determination of sound power levels of noise using sound pressure —
Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane”;
— EN ISO 3746: 1995 „Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping
measurement surface over a reflecting plane”.
Voor VLIEGTUIGLAWAAI: ECAC.CEAC Doc. 29 „Report on Standard Method of Computing Noise Contours
around Civil Airports”, 1997. Van de verschillende methoden voor de modellering van de vliegroutes, wordt de
segmentatietechniek gekozen als uiteengezet in deel 7.5 van ECAC.CEAC Doc. 29.
Voor WEGVERKEERSLAWAAI: de Franse nationale berekeningsmethode „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB)”, genoemd in „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du
10 mai 1995, article 6” en in de Franse norm „XPS 31-133”. Voor inputdata betreffende geluidsemissies wordt
in deze documenten verwezen naar de „Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux
sonores, CETUR 1980”.
Voor SPOORWEGLAWAAI: de nationale berekeningsmethode van Nederland, gepubliceerd in het „Reken- en
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20
november 1996”.
Deze methoden moeten worden aangepast aan de definitie van Lden en Lnight. Uiterlijk 1 juli 2003 zal de
Commissie overeenkomstig artikel 13, lid 2, richtsnoeren publiceren betreffende de herziene methoden en op
basis van bestaande gegevens emissiegegevens verstrekken voor vliegtuiglawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.
3. Voorlopige meetmethoden voor Lden en Lnight
Wanneer een lidstaat zijn eigen officiële meetmethode wil gebruiken, moet die methode worden aangepast overeenkomstig de definities van de indicatoren in bijlage I en overeenkomstig de beginselen voor de meting van langetermijngemiddelden als uiteengezet in ISO 1996-2: 1987 en ISO 1996-1: 1982.
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Wanneer een lidstaat nog niet over een meetmethode beschikt of een andere meetmethode prefereert, kan een
methode worden vastgelegd op basis van de definitie van de indicator en de beginselen in ISO 1996-2:1987 en ISO
1996-1:1982.
Meetgegevens die bij een gevel of een ander geluidweerkaatsend object verkregen zijn, moeten gecorrigeerd worden
om het gereflecteerde geluid van de gevel of het object uit te sluiten (in de regel betekent dit een meetcorrectie van 3
dB).

BIJLAGE III
BEPALINGSMETHODEN VOOR GEZONDHEIDSEFFECTEN
(bedoeld in artikel 6, lid 3)
Er moeten dosis/effectrelaties worden gebruikt om het effect van lawaai op de bevolking te schatten. De dosis/effectrelaties die in het kader van toekomstige herzieningen overeenkomstig artikel 13, lid 2, in deze bijlage zullen worden opgenomen, hebben vooral betrekking op
— de relatie tussen hinder en Lden voor lawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en industrie;
— de relatie tussen slaapverstoring en Lnight voor lawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en industrie.
Indien nodig kunnen er speciale dosis/effectrelaties worden voorgelegd voor
— woningen met een speciale isolatie tegen lawaai als gedefinieerd in bijlage VI;
— woningen met een rustige gevel als gedefinieerd in bijlage VI;
— verschillende klimaten/verschillende culturen;
— kwetsbare bevolkingsgroepen;
— tonaal industrieel lawaai;
— industrieel lawaai met een impulskarakter en andere speciale gevallen.
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BIJLAGE IV
MINIMUMEISEN VOOR STRATEGISCHE GELUIDSBELASTINGKAARTEN
(bedoeld in artikel 7)
1. Een strategische geluidsbelastingkaart is een presentatie van gegevens over een van de volgende aspecten:
— een bestaande, in het verleden bestaand hebbende of voorspelde geluidsbelastingssituatie in termen van een
geluidsbelastingsindicator;
— de overschrijding van een grenswaarde;
— het geschatte aantal woningen, scholen en ziekenhuizen in een bepaald gebied dat blootgesteld is aan specifieke
waarden van een geluidsbelastingsindicator;
— het geschatte aantal personen in een bepaald aan lawaai blootgesteld gebied.
2. Strategische geluidsbelastingkaarten kunnen aan het publiek gepresenteerd worden in de vorm van:
— grafieken;
— numerieke gegevens in tabelvorm;
— numerieke gegevens in elektronische vorm.
3. Bij strategische geluidsbelastingkaarten voor agglomeraties wordt speciaal aandacht besteed aan lawaai van:
— wegverkeer;
— spoorwegverkeer;
— luchthavens;
— industrieterreinen, waaronder havens.
4. De strategische geluidsbelastingkaarten hebben het volgende doel:
— zij vormen de basis voor de gegevens die overeenkomstig artikel 10, lid 2, en bijlage VI aan de Commissie moeten
worden toegezonden;
— zij zijn een bron van informatie voor de burger overeenkomstig artikel 9;
— zij vormen een basis voor de actieplannen overeenkomstig artikel 8.
Voor elk van deze doeleinden is een ander type strategische geluidsbelastingkaart vereist.
5. Minimumeisen voor de strategische geluidsbelastingkaarten met betrekking tot de aan de Commissie toe te zenden
gegevens worden gegeven in de punten 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 en 2.7 van bijlage VI.
6. Voor de informatie aan de burger overeenkomstig artikel 9 en voor de opstelling van actieplannen overeenkomstig
artikel 8 is aanvullende en meer gedetailleerde informatie vereist, zoals:
— een grafische voorstelling;
— kaarten waarin overschrijdingen van een grenswaarde worden getoond;
— verschilkaarten waarin de bestaande toestand wordt vergeleken met opties voor toekomstige situaties;
— kaarten waarin de waarde van een geluidsbelastingsindicator, indien nodig, op een andere hoogte dan 4 m wordt
getoond.
De lidstaten kunnen regels vastleggen voor het type en formaat van deze geluidsbelastingkaarten.
7. Strategische geluidsbelastingkaarten voor lokale of nationale toepassingen moeten worden opgemaakt voor een meethoogte van 4 m en de 5 dB-klassen van Lden en Lnight als genoemd in bijlage VI van deze richtlijn.
8. Voor agglomeraties moeten afzonderlijke strategische geluidsbelastingkaarten worden opgemaakt voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, vliegtuiglawaai en industrielawaai. Er mogen kaarten voor andere geluidsbronnen worden
bijgevoegd.
9. De Commissie kan volgens de procedure van artikel 13, lid 2, meer gedetailleerde richtsnoeren voor de opstelling van
geluidsbelastingkaarten en software daarvoor opstellen.
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BIJLAGE V
MINIMUMEISEN VOOR ACTIEPLANNEN
(bedoeld in artikel 8)
1. De actieplannen moeten minimaal de volgende elementen omvatten:
— een beschrijving van de agglomeratie, de belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen of belangrijke luchthavens en
andere lawaaibronnen waar rekening mee gehouden moet worden;
— de bevoegde instantie;
— de wettelijke context;
— eventuele grenswaarden overeenkomstig artikel 5;
— een samenvatting van de in de geluidsbelastingkaarten vervatte gegevens;
— een beoordeling van het geschatte aantal mensen dat aan lawaai blootgesteld is, een overzicht van problemen die
opgelost en situaties die verbeterd moeten worden;
— een overzicht van de overeenkomstig artikel 8, lid 7, georganiseerde openbare raadplegingen;
— reeds bestaande maatregelen voor lawaaivermindering en projecten die in voorbereiding zijn;
— maatregelen die de bevoegde instanties in de eerstvolgende vijf jaar voornemens zijn te nemen, met inbegrip van
acties om stille gebieden te beschermen;
— langetermijnstrategie;
— financiële informatie (indien beschikbaar): begrotingen, kosteneffectiviteits- en kosten-batenanalyses;
— beoogde bepalingen voor de beoordeling van de uitvoering en de resultaten van het actieplan.
2. De maatregelen die de bevoegde instanties in het kader van hun bevoegdheden voornemens zijn te nemen kunnen
bijvoorbeeld het volgende omvatten:
— verkeersplanning;
— ruimtelijke ordening;
— technische maatregelen tegen lawaaibronnen;
— selectie van stillere bronnen;
— vermindering van de geluidsoverdracht;
— regelgevende of economische maatregelen of stimulansen.
3. De actieplannen moeten schattingen bevatten van de vermindering van het aantal geluidgehinderde personen (hinder,
slaapverstoring of andere gevolgen).
4. De Commissie kan overeenkomstig artikel 13, lid 2, nadere richtsnoeren voor de actieplannen uitwerken.

L 189/23

L 189/24

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

BĲLAGE VI
AAN DE COMMISSIE TOE TE ZENDEN GEGEVENS
(bedoeld in artikel 10)
Aan de Commissie moeten de hieronder genoemde gegevens worden toegezonden.
1. Agglomeraties
1.1. Een beknopte beschrĳving van de agglomeratie: locatie, omvang, aantal inwoners.
1.2. De bevoegde instantie.
1.3. In het verleden uitgevoerde programma's ter beperking van geluidshinder en van kracht zĳnde maatregelen.
1.4. De gebruikte berekenings- of meetmethoden.
1.5. Het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat in woningen woont die zĳn blootgesteld aan Lden-waarden, op
4 m hoogte aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsbelastingklassen: 55-59, 60-64,
65-69, 70-74, > 75 dB, afzonderlĳk voor lawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en industrie. De
cĳfers moeten worden afgerond op honderdtallen (bĳvoorbeeld: 5 200 = tussen 5 150 en 5 249; 100 = tussen
50 en 149; 0 = minder dan 50).
Daarnaast moet, indien mogelĳk en van toepassing, aangegeven worden hoeveel mensen in bovengenoemde
categorieën wonen in woningen die beschikken over:
— speciale isolatie tegen de betrokken geluidssoort, d.w.z. speciale isolatie van een gebouw tegen één of meer
soorten omgevingslawaai, in combinatie met zulke ventilatie- en airconditioningsvoorzieningen dat er hoge
isolatiewaarden tegen omgevingslawaai gehandhaafd kunnen worden;
— een stille gevel, d.w.z. de gevel van een woning waarop de Lden-waarde van lawaai uit een specifieke bron 4 m
boven de grond en 2 m voor de gevel meer dan 20 dB lager is dan die van de gevel met de hoogste
Lden-waarde.
Er moet worden aangegeven hoe belangrĳke wegen, spoorwegen en luchthavens, als gedefinieerd in artikel 3,
bĳdragen tot bovenbedoelde hinder.
1.6. Het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat in woningen woont die zĳn blootgesteld aan Lnight-waarden, op
4 m hoogte aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsbelastingklassen: 50-54, 55-59,
60-64, 65-69, > 70 dB, afzonderlĳk voor lawaai van wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en industrie.
Deze gegevens kunnen vóór de in artikel 11, lid 1, bedoelde datum ook worden geëvalueerd voor de klasse
45-49.
Daarnaast moet, indien mogelĳk en van toepassing, aangegeven worden hoeveel mensen in bovengenoemde
categorieën wonen in woningen met:
— speciale isolatie tegen de betrokken geluidssoort, als omschreven in punt 1.5;
— een stille gevel, als omschreven in punt 1.5.
Voorts moet worden aangegeven in hoeverre belangrĳke wegen, belangrĳke spoorwegen en belangrĳke luchthavens bĳdragen tot de geluidshinder.
1.7. Bĳ grafische weergave moeten strategische geluidskaarten in elk geval de contouren van 60, 65, 70 en 75 dB
weergeven.
1.8. Een samenvatting van het actieplan (niet meer dan tien bladzĳden), waarin de in bĳlage V genoemde relevante
aspecten worden beschreven.
2. Belangrĳke wegen, spoorwegen en luchthavens
2.1. Een algemene beschrĳving van de wegen, spoorwegen of luchthavens: locatie, omvang en verkeersgegevens.
2.2. Een karakterisering van de omgeving: agglomeraties, dorpen, platteland of anderszins, informatie over ruimtelĳke
ordening, andere bronnen van geluidshinder.
2.3. In het verleden uitgevoerde programma's ter beperking van geluidshinder en van kracht zĳnde maatregelen.
2.4. De gebruikte berekenings- of meetmethoden.
2.5. Het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat buiten agglomeraties in woningen woont die zĳn blootgesteld
aan Lden-waarden, op 4 m boven de grond en aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende
geluidsbelastingklassen: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB.
Daarnaast moet, indien mogelĳk en van toepassing, aangegeven worden hoeveel mensen in bovengenoemde
categorieën wonen in woningen met:
— speciale isolatie tegen de betrokken geluidssoort, als omschreven in punt 1.5;
— een stille gevel, als omschreven in punt 1.5.
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2.6. Het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat buiten agglomeraties in woningen woont die zĳn blootgesteld
aan Lnight-waarden aan de meest blootgestelde gevel in elk van de volgende geluidsbelastingklassen: 50-54, 55-59,
60-64, 65-69, > 70 dB. Deze gegevens kunnen vóór de in artikel 11, lid 1, bedoelde datum ook worden
geëvalueerd voor de klasse 45-49.
Daarnaast moet, indien mogelĳk en van toepassing, aangegeven worden hoeveel mensen in bovengenoemde
categorieën wonen in woningen met:
— speciale isolatie tegen de betrokken geluidssoort, als omschreven in punt 1.5;
— een stille gevel, als omschreven in punt 1.5.
2.7. De totale oppervlakte (in km2) die is blootgesteld aan waarden van Lden die hoger zĳn dan respectievelĳk 55, 65 en
75 dB. Voorts het geschatte aantal woningen (in honderdtallen) en het geschatte aantal mensen (in honderdtallen)
dat in elk van deze zones woont. Deze cĳfers moeten ook betrekking hebben op de agglomeraties.
Op één of meer kaarten moeten ook de 55 en 65 dB-contourlĳnen zĳn opgenomen, met informatie over de
locatie van de dorpen, gemeenten en agglomeraties die binnen die contourlĳnen liggen.
2.8. Een samenvatting van het actieplan (niet meer dan tien bladzĳden), met de in bĳlage V vermelde relevante
gegevens.
3. Richtsnoeren
De Commissie kan overeenkomstig artikel 13, lid 2, nadere richtsnoeren geven voor het verstrekken van bovengenoemde gegevens.
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VERKLARING VAN DE COMMISSIE
in het Bemiddelingscomité over de richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
De Commissie neemt nota van de door de leden van het Bemiddelingscomité voor het Europees Parlement
en de Raad overeengekomen tekst voor artikel 1, lid 2, van de richtlijn omgevingslawaai.
De Commissie is van mening dat voorstellen voor wetgeving ter vermindering van de geluidsemissies van
alle grotere bronnen gebaseerd moeten zijn op solide gegevens. Dat stemt overeen met de „op kennis gebaseerde benadering” van de beleidsvorming die is voorgesteld in het 6e milieuactieprogramma (COM(2001)
31) en is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.
In dit verband zullen de rapporten die de lidstaten in het kader van de richtlijn moeten opstellen aan de
hand van geharmoniseerde geluidsindicatoren van essentieel belang zijn. Wanneer dergelijke gegevens voor
de gehele Gemeenschap beschibaar zijn, zal het mogelijk zijn de gevolgen en voordelen van mogelijke
maatregelen naar behoren te beoordelen voordat voorstellen voor EG-wetgeving worden ingediend.
Daarom zal de Commissie, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
nagaan of het nodig is nieuwe wetgeving voor te stellen, en zich het recht voorbehouden om te beslissen of
en wanneer het passend is om dergelijke voorstellen in te dienen.
Dit komt overeen met het recht van initiatief van de Commissie als verankerd in het Verdrag, terwijl artikel
1, lid 2, waarin bepaald wordt dat binnen een bepaalde tijd nieuwe voorstellen moeten worden ingediend,
afbreuk lijkt te doen aan dit recht.
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RICHTLIJN 2002/64/EG VAN DE COMMISSIE
van 15 juli 2002
houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl,
famoxadone, florasulam, metalaxyl-M en picolinafen op te nemen als werkzame stof
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

De uitwerking van deze werkzame stoffen op de gezondheid van de mens en het milieueffect zijn overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Richtlijn 91/414/EEG
beoordeeld voor de door de aanvragers voorgestelde
toepassingen. De als rapporteur aangewezen lidstaten
hebben op 2 november 1998 (cinidon-ethyl), 30
november 1998 (cyhalofop-butyl), 5 augustus 1998
(famoxadone), 19 november 1999 (florasulam), 27 juli
1999 (metalaxyl-M) en 21 december 2000 (picolinafen)
een ontwerp-beoordelingsverslag voor deze stoffen bij de
Commissie ingediend.

(8)

De ontwerp-beoordelingsverslagen zijn door de lidstaten
en de Commissie onderzocht in het kader van het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid. De onderzoeken zijn op 19 april 2002 afgesloten met evaluatieverslagen van de Commissie over
cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadone, florasulam,
metalaxyl-M en picolinafen.

(9)

Bij de onderzoeken met betrekking tot cinidon-ethyl,
metalaxyl-M en picolinafen zijn geen vragen aan het licht
getreden op grond waarvan het Wetenschappelijk
Comité voor planten had moeten worden geraadpleegd.

(10)

Ten aanzien van cyhalofop-butyl is het Wetenschappelijk
Comité voor planten om commentaar gevraagd over de
mogelijke effecten op in het water levende organismen
en op andere geleedpotigen die geen doelsoorten zijn, en
over de blootstelling van personen die de stof toepassen.
In zijn advies (8) heeft het comité aangegeven dat toepassing van de werkzame stof vanuit het vliegtuig een
onaanvaardbaar risico kan inhouden voor in het water
levende organismen in natte rijstvelden en de bijbehorende draineringskanalen, wanneer die ondiep zijn. In
natte rijstvelden kan ook toepassing vanop de grond een
onaanvaardbaar risico inhouden voor in het water
levende organismen. Het comité acht het weinig waarschijnlijk dat toepassing van de stof schadelijk is voor
bijen, maar wijst er wel op dat nog onzekerheid bestaat
over het effect op geleedpotigen die geen doelsoorten
zijn; om hierin meer duidelijkheid te brengen zijn
verdere tests vereist. Die extra informatie is later beschikbaar gekomen en geëvalueerd. Het comité was voorts
van mening dat de blootstelling van personen die cyhalofop-butyl toepassen, op afdoende wijze is onderzocht.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/48/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Het Verenigd Koninkrijk heeft overeenkomstig artikel 6,
lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG op 28 april 1997 van
BASF een aanvraag ontvangen om opneming van de
werkzame stof cinidon-ethyl in bijlage I bij die richtlijn.
Bij Beschikking 98/398/EG van de Commissie (3) is
bevestigd dat het ingediende dossier „volledig” is, dat wil
zeggen dat het in beginsel geacht wordt te voldoen aan
de voorschriften inzake gegevens en informatie die zijn
vastgesteld in de bijlagen II en III bij Richtlijn 91/414/
EEG.
Italië heeft overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG op 30 april 1997 van Dow Agro Sciences
een aanvraag ontvangen voor cyhalofop-butyl. Dit
dossier is bij Beschikking 98/242/EG van de
Commissie (4) „volledig” verklaard.
Frankrijk heeft overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG op 20 oktober 1996 van Du Pont de
Nemours een aanvraag ontvangen voor famoxadone. Dit
dossier is bij Beschikking 97/591/EG van de
Commissie (5) „volledig” verklaard.

(4)

België heeft overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG op 2 februari 1998 van Dow Agro Sciences
een aanvraag ontvangen voor florasulam. Dit dossier is
bij Beschikking 98/676/EG van de Commissie (6)
„volledig” verklaard.

(5)

België heeft overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG op 9 februari 1996 van Novartis Crop
Protection AG — nu Syngenta — een aanvraag
ontvangen voor metalaxyl-M. Dit dossier is bij Beschikking 97/591/EG „volledig” verklaard.

(6)

Duitsland heeft overeenkomstig artikel 6, lid 2, van
Richtlijn 91/414/EEG op 10 mei 1999 van BASF-AG
een aanvraag ontvangen voor picolinafen. Dit dossier is
bij Beschikking 1999/555/EG (7) „volledig” verklaard.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
PB L 148 van 6.6.2002, blz. 19.
PB L 176 van 20.6.1998, blz. 34.
PB L 96 van 28.3.1998, blz. 45.
PB L 239 van 30.8.1997, blz. 48.
PB L 317 van 26.11.1998, blz. 47.
PB L 210 van 10.8.1999, blz. 22.

(8) Advies van het Wetenschappelijk Comité voor planten betreffende
de evaluatie van cyhalofop-butyl (DE-537) in het kader van Richtlijn
91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. SCP/CYHALO/002-def. goedgekeurd op 7
maart 2001).
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Ten aanzien van famoxadone is het comité om commentaar gevraagd over de effecten op de watervlo Daphnia
en op regenwormen, vooral met betrekking tot de
afbraakproducten van de werkzame stof, en over de relevantie voor de mens van het effect op de ogen van
honden, dat is geconstateerd in de loop van een 12
maanden durend onderzoek bij die dieren, en de mogelijke implicaties daarvan voor de risico-evaluatie voor
personen die de stof toepassen. In zijn advies (1) heeft het
comité aangegeven dat het risico van famoxadone en
metabolieten daarvan voor Daphnia op afdoende wijze is
onderzocht. Voorts heeft het comité opgemerkt dat het
weinig waarschijnlijk is dat de metabolieten IN-KZ007
en IN-JS940 een acuut risico vormen voor regenwormen,
maar dat het geen evaluatie heeft kunnen maken van de
mogelijke chronische risico’s van de moederstof of van
metabolieten voor regenwormen indien wordt uitgegaan
van meer dan zes toepassingen per seizoen. Ten slotte
heeft het comité verklaard dat het effect van famoxadone
op de ogen van honden als relevant voor de mens moet
worden beschouwd, in afwachting dat een beter inzicht
wordt verkregen in de werking van de stof. Met de
opmerkingen van het wetenschappelijk comité is rekening gehouden bij de opstelling van deze richtlijn en van
het desbetreffende evaluatieverslag.
Ten aanzien van florasulam is het comité om commentaar gevraagd over de relevantie van twee afbraakproducten van de werkzame stof (ASTCA en DFP-ASTCA)
en over het voorstel om een acute referentiedosis (ARfD)
vast te stellen. In zijn advies (2) kwam het comité tot de
conclusie dat, met betrekking tot de moederstof en de
afbraakproducten, de mathematische modellen geen
resultaten hebben opgeleverd waaruit blijkt dat grondwater zo sterk kan worden verontreinigd dat de situatie
uit toxicologisch oogpunt zorgwekkend wordt. Noch de
werkzame stof, noch de belangrijkste metaboliet zou een
onaanvaardbaar risico vormen voor in het water levende
organismen die geen doelsoorten zijn. Uit bepaalde gegevens zou blijken dat de afbraakproducten ASTCA en
DFP-ASTCA niet toxisch zijn voor in de bodem of voor
in het water levende organismen, maar die gegevens
waren niet beschikbaar en konden dus niet door het
comité worden geëvalueerd. Deze gegevens zijn later
alsnog door de kennisgever meegedeeld en door de als
rapporteur aangewezen lidstaat geëvalueerd. Het comité
heeft verder verklaard dat er geen redenen zijn om een
ARfD vast te stellen.
Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden
verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die de
betrokken werkzame stoffen bevatten, in het algemeen
zullen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b),
en lid 3, van Richtlijn 91/414/EEG gestelde eisen, inzonderheid voor de toepassingen waarvoor zij zijn onderzocht en die zijn opgenomen in de evaluatieverslagen
van de Commissie. De betrokken werkzame stoffen
moeten derhalve in bijlage I worden opgenomen om
ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die
een van de betrokken werkzame stoffen bevatten, in alle

(1) Advies van het Wetenschappelijk Comité voor planten over specifieke vragen van de Commissie betreffende de evaluatie van famoxadone in het kader van Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. SCP/FAMOX/002def., goedgekeurd op 5 september 2001).
2
( ) Advies van het Wetenschappelijk Comité voor planten betreffende
de opneming van florasulam in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen SCP/FLORAS/002-def., goedgekeurd op 29 oktober 2001.
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lidstaten kunnen worden toegelaten overeenkomstig het
bepaalde in die richtlijn.
(14)

Het evaluatieverslag is nodig voor de deugdelijke tenuitvoerlegging door de lidstaten van verschillende punten
van de in Richtlijn 91/414/EEG van de Raad opgenomen
uniforme beginselen. Daarom moet worden bepaald dat
de lidstaten de goedgekeurde evaluatieverslagen, met
uitzondering van de vertrouwelijke informatie, ter
beschikking moeten stellen of houden van alle belanghebbende partijen.

(15)

De lidstaten moeten na de opneming over een redelijke
termijn beschikken om ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen die cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M of picolinafen bevatten,
de bepalingen van Richtlijn 91/414/EEG ten uitvoer te
leggen en inzonderheid om bestaande voorlopige toelatingen opnieuw te onderzoeken en ze binnen deze
termijn om te zetten in volwaardige toelatingen, te
wijzigen of in te trekken overeenkomstig het bepaalde in
die richtlijn.

(16)

Richtlijn 91/414/EEG moet derhalve dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(17)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2
De lidstaten stellen of houden het evaluatieverslag voor
cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M en picolinafen, met uitzondering van de vertrouwelijke
informatie als bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 91/414/EEG,
voor raadpleging ter beschikking van alle belanghebbende
partijen die daarom verzoeken.

Artikel 3
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 maart 2003
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan
onverwijld in kennis.
Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 1 april 2003.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
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Artikel 4
1.
De lidstaten onderzoeken de toelating voor ieder gewasbeschermingsmiddel dat cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M of picolinafen bevat, teneinde
erop toe te zien dat de in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG
voor deze werkzame stoffen vastgestelde voorwaarden in acht
zijn genomen. Indien nodig wordt de toelating vóór 31 maart
2003 gewijzigd of ingetrokken overeenkomstig Richtlijn 91/
414/EEG.
2.
Elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat cinidonethyl, cyhalofop-butyl, famoxadone, florasulan, metalaxyl-M of
picolinafen bevat als enige werkzame stof of als één van de
werkzame stoffen, met dien verstande dat al deze werkzame
stoffen uiterlijk op 1 oktober 2002 moeten zijn opgenomen in
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, wordt door de lidstaten
opnieuw beoordeeld overeenkomstig de in bijlage VI bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde uniforme beginselen en op basis
van een dossier dat voldoet aan de in bijlage III bij voornoemde
richtlijn bepaalde eisen. Op basis van die beoordeling moeten
zij bepalen of het middel voldoet aan de voorwaarden van
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artikel 4, lid 1, onder b), c), d) en e), van Richtlijn 91/414/EEG.
Indien nodig moeten zij de toelating voor elk van de betrokken
gewasbeschermingsmiddelen uiterlijk op 31 maart 2004
wijzigen of intrekken.
Artikel 5
Deze richtlijn treedt in werking op 1 oktober 2002.
Artikel 6
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 juli 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
In de tabel in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG op te nemen tekst

Nr.

Cinidon-ethyl
CAS-nr. 142891-20-1
CICAP-nr. 598

IUPAC-benaming

(Z)-ethyl 2-chloor-3-[2-chloor-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)fenyl]
acrylaat

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

940 g/kg

1 oktober 2002

30 september 2012

Specifieke bepalingen

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als
herbicide.

— bĳzondere aandacht besteden aan de mogelĳke
verontreiniging van het grondwater, wanneer de
werkzame stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid (bv. grond met neutrale of hoge pH-waarden)
en/of klimaat kwetsbare gebieden;
— bĳzondere aandacht besteden aan de bescherming
van in het water levende organismen.
De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, ook
risicoverlagende maatregelen omvatten.
34

Cyhalofop-butyl
CAS-nr. 122008-85-9
CICAP-nr. 596

Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorfenoxy) fenoxy]propionaat

950 g/kg

1 oktober 2002

30 september 2012

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als
herbicide.
Voor de toepassing van de in bĳlage VI opgenomen
uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over cyhalofop-butyl, inzonderheid de aanhangsels I en II, zoals
die door het Permanent Comité voor de voedselketen en
de diergezondheid zĳn goedgekeurd op 19 april 2002.
Bĳ deze algemene beoordeling moeten de lidstaten:
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Voor de toepassing van de in bĳlage VI opgenomen
uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over cinidonethyl, inzonderheid de aanhangsels I en II, zoals die door
het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid zĳn goedgekeurd op 19 april 2002. Bĳ deze
algemene beoordeling moeten de lidstaten:

NL

„33

Benaming
identificatienummers

— bĳzondere aandacht besteden aan de mogelĳke
gevolgen van toepassing vanuit het vliegtuig voor
niet-doelorganismen, vooral voor in het water
levende soorten. De toelatingsvoorwaarden moeten,
indien nodig, ook risicoverlagende maatregelen
omvatten.

18.7.2002

— bĳzondere aandacht besteden aan de mogelĳke
gevolgen van toepassing vanop de grond voor in het
water levende organsimen in natte rĳstvelden. De
toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, ook
risicoverlagende maatregelen omvatten.

35

Benaming
identificatienummers

Famoxadone
CAS-nr. 131807-57-3

IUPAC-benaming

3-anilino-5-methyl-5-(4-fenoxyfenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

960 g/kg

1 oktober 2002

30 september 2012

Specifieke bepalingen

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als
fungicide.
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Voor de toepassing van de in bĳlage VI opgenomen
uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over famoxadone, inzonderheid de aanhangsels I en II, zoals die door
het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid zĳn goedgekeurd op 19 april 2002. Bĳ deze
algemene beoordeling moeten de lidstaten:

CICAP-nr. 594

18.7.2002

Nr.

— bĳzondere aandacht besteden aan de mogelĳke chronische risico's van de moederstof of van metabolieten voor regenwormen;

— bĳzondere aandacht besteden aan de bescherming
van de personen die de stof toepassen.
36

Florasulam
CAS-nr. 145701-23-1
CICAP-nr. 616

2, 6, 8-Trifluor-5-methoxy-[1,2,4]-triazool [1,5-c] pyrimidine-2-sulfonanilide

970 g/kg

1 oktober 2002

30 september 2012

De stof alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.
Voor de toepassing van de in bĳlage VI opgenomen
uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over florasulam, inzonderheid de aanhangsels I en II, zoals die
door het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid zĳn goedgekeurd op 19 april 2002. Bĳ
deze algemene beoordeling moeten de lidstaten:
— bĳzondere aandacht besteden aan de mogelĳke
verontreiniging van het grondwater, wanneer de
werkzame stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of klimaat kwetsbare gebieden. De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, ook risicoverlagende maatregelen omvatten.
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— bĳzondere aandacht besteden aan de bescherming
van in het water levende organsimen en ervoor
zorgen dat de toelatingsvoorwaarden, indien nodig,
ook risicoverlagende maatregelen omvatten;
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37

Benaming
identificatienummers

Metalaxyl-M
CAS-nr. 70630-17-0

IUPAC-benaming

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Methyl (R)-2-{[(2,6-dimethylfenyl) methoxyacetyl] amino} propionaat

910 g/kg

1 oktober 2002

30 september 2012

Specifieke bepalingen

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als
fungicide.

38

Picolinafen
CAS-nr. 137641-05-5

4-Fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolyl)oxy]
picolinanilide

970 g/kg

CICAP-nr. 639

1 oktober 2002

30 september 2012

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als
herbicide.
Voor de toepassing van de in bĳlage VI opgenomen
uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over picolinafen, inzonderheid de aanhangsels I en II, zoals die
door het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid zĳn goedgekeurd op 19 april 2002. Bĳ
deze algemene beoordeling moeten de lidstaten:
— bĳzondere aandacht besteden aan de bescherming
van in het water levende organismen. De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, ook risicoverlagende maatregelen omvatten.
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— bĳzondere aandacht besteden aan de mogelĳke
verontreiniging van het grondwater door de werkzame stof of de afbraakproducten CGA 62826 en
CGA 108906, wanneer de werkzame stof wordt
gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of klimaat
kwetsbare gebieden. Indien nodig moeten risicoverlagende maatregelen worden toegepast.

NL

Voor de toepassing van de in bĳlage VI opgenomen
uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over metalaxyl-M, inzonderheid de aanhangsels I en II, zoals die
door het Permanent Comité voor de voedseketen en de
diergezondheid zĳn goedgekeurd op 19 april 2002. Bĳ
deze algemene beoordeling moeten de lidstaten:

CICAP-nr. 580
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Nr.

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.”

18.7.2002

