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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 729/2014 VAN DE RAAD
van 24 juni 2014
over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken
(herschikking)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 128, lid 2,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van
voor circulatie bestemde euromuntstukken (1) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (2). Aangezien nieuwe wijzi
gingen nodig zijn, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van die verordening te worden overgegaan.

(2)

In artikel 128, lid 2, van het Verdrag is bepaald dat de lidstaten munten in euro kunnen uitgeven, onder voorbe
houd van goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB) met betrekking tot de omvang van de uitgifte. De
Raad kan, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de ECB, maatregelen
nemen om de nominale waarden en technische specificaties van alle voor circulatie bestemde munten te harmoni
seren, voor zover dit nodig is voor een goede circulatie van munten binnen de Unie.

(3)

De coupures van eurobankbiljetten lopen uiteen van 5 tot 500 EUR. De denominaties van bankbiljetten en munt
stukken moeten het mogelijk maken betalingen van bedragen die in euro en in cent luiden, gemakkelijk te
verrichten.

(4)

Het muntstelsel van de Unie moet het vertrouwen van het publiek winnen en technologische vernieuwingen met
zich brengen, zodat het als veilig, betrouwbaar en efficiënt wordt beschouwd.

(5)

De acceptatie van het stelsel door het publiek is een van de hoofddoelstellingen van het muntstelsel van de Unie.
Het vertrouwen van het publiek in het stelsel hangt af van de fysieke kenmerken van de euromuntstukken, die
gebruikersvriendelijk zouden moeten zijn.

(6)

Met consumentenorganisaties, de Europese blindenverenigingen en vertegenwoordigers van de verkoopautomaten
industrie is overleg gevoerd om rekening te houden met de specifieke eisen van belangrijke categorieën gebruikers
van muntstukken. Voor een soepele overgang op de euro en ter bevordering van de acceptatie van de munt
stukken door de gebruikers, moesten de muntstukken door hun visuele en tactiele kenmerken gemakkelijk van
elkaar te onderscheiden zijn.

(1) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 6.
(2) Zie bijlage II.
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(7)

De herkenbaarheid van de euromuntstukken wordt verbeterd en de gewenning daaraan wordt vergemakkelijkt
door de samenhang tussen de grootte van de diameter en de nominale waarde van de muntstukken.

(8)

Vanwege de hoge nominale waarde van de muntstukken van 1 en 2 EUR zijn voor deze munten extra beveili
gingskenmerken nodig om fraude te bemoeilijken. Muntstukken die in drie lagen worden vervaardigd en het
combineren van twee verschillende kleuren in een muntstuk worden geacht de meest effectieve beveiliging te zijn
die beschikbaar is.

(9)

Bij Richtlijn 94/27/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) wordt het gebruik van nikkel in bepaalde
producten beperkt, aangezien was geconstateerd dat nikkel onder bepaalde omstandigheden allergieën kan veroor
zaken. Muntstukken vallen niet onder die richtlijn. Desalniettemin lijkt het wenselijk het nikkelgehalte van munt
stukken te verminderen om redenen verband houdende met de volksgezondheid.

(10)

Doordat de munten een gemeenschappelijke Europese en een kenmerkende nationale zijde hebben, geven zij de
idee van de Europese monetaire unie tussen de lidstaten duidelijk weer. Op de gemeenschappelijke Europese zijde
van euromunten is zowel de naam van de eenheidsmunt als de denominatie van de munt weergegeven. Op de
nationale zijde zou noch de naam van de eenheidsmunt, noch de denominatie van het muntstuk mogen worden
herhaald.

(11)

Op de nationale zijde van de munt moet de lidstaat van uitgifte duidelijk worden vermeld, zodat geïnteresseerde
muntgebruikers gemakkelijk kunnen zien welke de lidstaat van uitgifte is.

(12)

Het randschrift van euromunten moet worden beschouwd als deel van de nationale zijde en dient derhalve de
aanduiding van de denominatie niet te herhalen, behalve op het muntstuk van 2 EUR, en mits alleen het cijfer „2”
of de term „euro” in het betrokken alfabet, of beide worden gebruikt.

(13)

Elke lidstaat die de euro als munt heeft, neemt een besluit over het ontwerp op de nationale zijde van euro
munten, en moet daarbij rekening houden met het feit dat de euromunten niet alleen in de lidstaat van uitgifte,
maar in het gehele eurogebied circuleren. Om ervoor te zorgen dat munten, ook aan hun nationale zijde, onmid
dellijk als euromunten herkenbaar zijn, moet het ontwerp volledig omringd zijn door de twaalf sterren van de
Unievlag.

(14)

Om de herkenning van de circulatiemunten te vergemakkelijken en passende continuïteit bij het munten te verze
keren, dienen de lidstaten de ontwerpen die voor de nationale zijde van gewone eurocirculatiemunten worden
gebruikt, slechts eens in de vijftien jaar te kunnen veranderen, tenzij het op het muntstuk afgebeelde staatshoofd
verandert. Veranderingen die nodig zijn om vervalsing van de munt te voorkomen, moeten wel worden toege
staan. De Raad moet besluiten over veranderingen in het ontwerp van de gemeenschappelijke Europese zijde van
circulatiemunten en stemrechten moeten worden beperkt tot de lidstaten die de euro als munt hebben.

(15)

Individuele lidstaten moeten herdenkingsmunten kunnen uitgeven om gebeurtenissen van groot nationaal of
Europees belang te vieren, terwijl de gezamenlijke uitgifte van herdenkingsmunten door alle lidstaten die de euro
hebben, moet worden gereserveerd voor gebeurtenissen van het hoogste Europese belang. Het muntstuk van
2 EUR is voor dit doel het meest geschikt, vooral wegens de grote diameter en de technische kenmerken, die een
adequate bescherming tegen vervalsing bieden.

(16)

Aangezien euromunten in het gehele eurogebied circuleren, dienen lidstaten die nieuwe munten willen uitgeven
elkaar en de Commissie, ter voorkoming van het gebruik van ongeschikte ontwerpen, voor de geplande uitgifte
datum te informeren over voorontwerpen voor de nationale zijde van euromunten. De Commissie dient te veri
fiëren of de ontwerpen in overeenstemming zijn met de technische voorschriften van deze verordening. De voor
ontwerpen moeten zo ruim voor de geplande uitgiftedatum worden voorgelegd dat de lidstaten van uitgifte het
ontwerp zo nodig kunnen wijzigen.

(17)

Daarenboven moeten eenvormige voorwaarden voor de goedkeuring van de ontwerpen van de nationale zijden
van de euromunten worden bepaald om te voorkomen dat ontwerpen worden gekozen die in sommige lidstaten
als ongeschikt worden beschouwd. Aangezien de lidstaten van uitgifte bevoegd zijn voor een zo gevoelige aange
legenheid als het ontwerp van de nationale zijde van euromunten, moeten aan de Raad uitvoerende bevoegdheden
worden toegekend. Elk door de Raad op basis daarvan genomen uitvoeringsbesluit zou nauw verband houden
met de besluiten die de Raad vaststelt op grond van artikel 128, lid 2, van het Verdrag. Derhalve dienen voor de
vaststelling van dergelijke besluiten de stemrechten van de leden van de Raad die lidstaten vertegenwoordigen die
de euro niet als munt hebben, overeenkomstig artikel 139, lid 4, van het Verdrag te worden geschorst. De proce
dure moet de lidstaten van uitgifte de mogelijkheid bieden het ontwerp zo nodig tijdig te wijzigen,

(1) Richtlijn 94/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994 tot twaalfde wijziging van Richtlijn 76/769/EEG betreffende
de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt
brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (PB L 188 van 22.7.1994, blz. 1).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De serie euromuntstukken bestaat uit acht denominaties, die uiteenlopen van 1 cent tot 2 euro en die aan de in bijlage I
weergegeven technische specificaties moeten voldoen.

Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. „circulatiemunten”: voor circulatie bestemde euromunten, waarvan de denominaties en technische specificaties zijn
genoemd in artikel 1;
2. „gewone circulatiemunten”: voor circulatie bestemde euromunten met uitzondering van herdenkingsmunten;
3. „herdenkingsmunten”: circulatiemunten die bestemd zijn om een bepaalde gebeurtenis te herdenken als nader bepaald
in artikel 9.
Artikel 3
Circulatiemunten hebben een gemeenschappelijke Europese zijde en een kenmerkende nationale zijde.

Artikel 4
1.
De denominatie op de nationale zijde van circulatiemunten mag geheel noch gedeeltelijk worden herhaald. Op deze
zijde mag evenmin de naam van de eenheidsmunt of van de onderverdeling ervan worden herhaald, tenzij een dergelijke
vermelding het gevolg is van het gebruik van een ander alfabet.
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1, mag het randschrift van het muntstuk van 2 EUR melding maken van de
denominatie, mits alleen het cijfer „2” of de term „euro” in het betrokken alfabet, of beide worden gebruikt.

Artikel 5
Op de nationale zijde van alle denominaties van circulatiemunten wordt aangegeven welke de lidstaat van uitgifte is; dit
geschiedt door middel van de vermelding van hetzij de naam van de betrokken lidstaat, hetzij een afkorting daarvan.

Artikel 6
1.
Op de nationale zijde van de circulatiemunten is een cirkel van twaalf sterren afgebeeld die het nationale ontwerp
met het jaartal en de naam van de lidstaat van uitgifte volledig omringt. Onderdelen van het ontwerp mogen tot in de
sterrencirkel reiken mits alle sterren duidelijk en volledig zichtbaar blijven. De twaalf sterren worden op dezelfde wijze
afgebeeld als op de Unievlag.
2.
De ontwerpen voor de nationale zijde van circulatiemunten worden gekozen rekening houdend met het feit dat
euromunten circuleren in alle lidstaten die de euro als munt hebben.

Artikel 7
1.
De ontwerpen die worden gebruikt voor de nationale zijden van gewone munten mogen slechts één keer per vijf
tien jaar worden gewijzigd, onverminderd wijzigingen die noodzakelijk zijn om vervalsing van de munteenheid te voor
komen.
2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1, kunnen ontwerpen die worden gebruikt voor de nationale zijden van gewone
munten worden gewijzigd indien het op een munt afgebeelde staatshoofd verandert. Het feit dat de functie van staats
hoofd tijdelijk vacant is of voorlopig wordt waargenomen, geeft echter geen bijkomend recht op een dergelijke wijziging.
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Artikel 8
De lidstaten van uitgifte actualiseren hun nationale zijde van gewone munten uiterlijk op 20 juni 2062 om geheel aan
deze verordening te voldoen.

Artikel 9
1.
Herdenkingsmunten hebben een nationaal ontwerp dat verschilt van dat van de gewone munten en mogen alleen
gebeurtenissen van groot nationaal of Europees belang herdenken. De herdenkingsmunten die gezamenlijk worden uitge
geven door alle lidstaten die de euro als munt hebben, herdenken alleen gebeurtenissen van het hoogste Europese belang
en het ontwerp ervan laat de eventuele grondwettelijke eisen van die lidstaten onverlet.
2.

Het randschrift van herdenkingsmunten is hetzelfde als dat van gewone munten.

3.

Herdenkingsmunten kunnen uitsluitend een nominale waarde van 2 EUR hebben.

Artikel 10
1.
De lidstaten informeren elkaar over de voorontwerpen van nieuwe nationale zijden van circulatiemunten, met inbe
grip van het randschrift, en, wat herdenkingsmunten betreft, over de geraamde omvang van de uitgifte, voordat zij deze
ontwerpen officieel goedkeuren.
2.
Aan de Raad wordt de bevoegdheid toegekend om met gekwalificeerde meerderheid ontwerpen voor nieuwe of
gewijzigde nationale zijden van circulatiemunten goed te keuren overeenkomstig de in de leden 3 tot en met 7 beschreven
procedure.
Bij het nemen van de in dit artikel bedoelde besluiten worden de stemrechten van de lidstaten die de euro niet als munt
hebben, geschorst.
3.
In het kader van lid 1 worden voorontwerpen van circulatiemunten door de lidstaat van uitgifte in beginsel ten
minste drie maanden voor de geplande uitgiftedatum voorgelegd aan de Raad, de Commissie en de andere lidstaten die
de euro als munt hebben.
4.
Binnen zeven dagen na de in lid 3 genoemde voorlegging kan een lidstaat die de euro als munt heeft, in een aan
de Raad en de Commissie gericht, met redenen omkleed advies bezwaar maken tegen het door de lidstaat van uitgifte
voorgestelde voorontwerp indien dat voorontwerp onder zijn burgers waarschijnlijk negatieve reacties zal oproepen.
5.
Indien de Commissie oordeelt dat het voorontwerp niet voldoet aan de technische voorschriften van deze verorde
ning, legt zij binnen zeven dagen na de in lid 3 genoemde voorlegging een negatieve beoordeling voor aan de Raad.
6.
Indien aan de Raad niet binnen de respectievelijk in de leden 4 en 5 genoemde termijnen een met redenen omkleed
advies of negatieve beoordeling is voorgelegd, wordt het besluit tot goedkeuring van het ontwerp geacht door de Raad te
zijn aangenomen op de dag volgende op het verstrijken van de in lid 5 bedoelde termijn.
7.
In alle andere gevallen neemt de Raad onverwijld een besluit over de goedkeuring van het voorontwerp, tenzij de
lidstaat van uitgifte binnen zeven dagen na de voorlegging van een met redenen omkleed advies of van een negatieve
beoordeling zijn voorgestelde voorontwerp intrekt en de Raad meedeelt voornemens te zijn een nieuw voorontwerp
voor te leggen.
8.
Alle relevante informatie over nieuwe ontwerpen voor de nationale zijde van circulatiemunten wordt door de
Commissie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 11
De artikelen 4, 5 en 6 en artikel 9, lid 2:
a) zijn niet van toepassing op circulatiemunten die zijn uitgegeven of vervaardigd vóór 19 juni 2012;
b) zijn, gedurende een overgangstermijn die eindigt op 20 juni 2062, niet van toepassing op de ontwerpen van circula
tiemunten die op 19 juni 2012 reeds wettig in gebruik waren.
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Circulatiemunten die tijdens de overgangsperiode zijn uitgegeven of vervaardigd, kunnen voor onbepaalde tijd een wettig
betaalmiddel blijven.
Artikel 12
Verordening (EG) nr. 975/98 wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden
gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Luxemburg, 24 juni 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
E. VENIZELOS
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BIJLAGE I
De in artikel 1 bedoelde technische specificaties

Nomi
nale
waarde
(EUR)

2

1

Diameter
in mm

25,75

23,25

Dikte in
mm

2,20

2,33

Gewicht
in g

8,5

7,5

Vorm

rond

rond

Kleur

Legering

buitenste
gedeelte:
wit

koper-nikkel
(Cu75Ni25)

binnenste
gedeelte:
geel

drielaags
nikkel-messing/nikkel/nikkelmessing
CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

buitenste
gedeelte:
geel
binnenste
gedeelte:
wit

nikkel-messing
(CuZn20Ni5)
drielaags
Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

Rand

Randschrift
fijne kartel

Onder
broken
kartel

0,50

24,25

2,38

7,8

rond

geel

„Nordic Gold”
Cu89Al5Zn5Sn1

getand

0,20

22,25

2,14

5,7

„Spanish
flower”vorm

geel

„Nordic Gold”
Cu89Al5Zn5Sn1

vlak

0,10

19,75

1,93

4,1

rond

geel

„Nordic Gold”
Cu89Al5Zn5Sn1

getand

0,05

21,25

1,67

3,9

rond

rood

staal met laagje koper

glad

0,02

18,75

1,67

3

rond

rood

staal met laagje koper

glad met
groef

0,01

16,25

1,67

2,3

rond

rood

staal met laagje koper

glad
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BIJLAGE II
Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad

(PB L 139 van 11.5.1998, blz. 6)

Verordening (EG) nr. 423/1999 van de Raad

(PB L 52 van 27.2.1999, blz. 2)

Verordening (EU) nr. 566/2012 van de Raad

(PB L 169 van 29.6.2012, blz. 8)

BIJLAGE III
Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 975/98

De onderhavige verordening

Artikel 1, aanhef

Artikel 1

Artikel 1 bis

Artikel 2

Artikel 1 ter

Artikel 3

Artikel 1 quater

Artikel 4

Artikel 1 quinquies

Artikel 5

Artikel 1 sexies

Artikel 6

Artikel 1 septies

Artikel 7

Artikel 1 octies

Artikel 8

Artikel 1 nonies

Artikel 9

Artikel 1 decies

Artikel 10

Artikel 1 undecies, aanhef, punt a) en de eerste zin van
punt b)

Artikel 11, eerste alinea

Artikel 1 undecies, tweede zin van punt b)

Artikel 11, tweede alinea

—

Artikel 12

Artikel 2

Artikel 13

Artikel 1, tabel

Bijlage I

—

Bijlage II

—

Bijlage III
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 730/2014 VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 2014
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verorde
ning”) (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepa
lingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en
verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbespre
kingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verorde
ning in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0809 10 00
0809 29 00
0809 30

1

XS

59,1

ZZ

71,3

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

TR

109,2

ZZ

109,2

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

TR

215,6

ZZ

215,6

TR

307,8

ZZ

307,8

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De
code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2014/85/EU VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 2014
tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
rijbewijs
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbe
wijs (1), en met name artikel 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De veiligheid van tunnels in de Unie is aanzienlijk verbeterd, onder meer dankzij Richtlijn 2004/54/EG van het
Europees Parlement en de Raad (2). Om de volledige effectiviteit van deze verbeteringen te garanderen, is het
noodzakelijk ervoor te zorgen dat bestuurders de beginselen van veilig rijden in tunnels kennen en begrijpen en
hun rijgedrag daaraan aanpassen. De eisen van Richtlijn 91/439/EEG van de Raad (3) met betrekking tot theoreti
sche en praktische testen zijn dan ook gewijzigd overeenkomstig Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie (4); ook
de eisen in de herschikking van Richtlijn 2006/126/EG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(2)

Sinds de vaststelling van Richtlijn 2006/126/EG is de wetenschappelijke kennis over medische factoren die
gevolgen hebben voor de geschiktheid om een motorvoertuig te besturen, geëvolueerd, met name wat betreft de
inschatting van de risico's voor de verkeersveiligheid en de doeltreffendheid van de behandeling bij het afwenden
van de genoemde risico's. Tal van recente studies en onderzoeken bevestigen dat het obstructieve slaapapneusyn
droom een van de grootste risicofactoren is voor ongevallen met motorrijtuigen. Deze aandoening mag dan ook
niet langer worden genegeerd in het kader van de rijbewijswetgeving van de Unie.

(3)

Bijlage III bij Richtlijn 2006/126/EG dient daarom te worden aangepast aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang.

(4)

Er zijn redactionele fouten ontdekt in bijlage II bij Richtlijn 2006/126/EG na wijziging bij Richtlijn 2012/36/EU
van de Commissie (5). Deze fouten moeten worden gecorrigeerd.

(5)

Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie
over toelichtende stukken (6) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om in gerechtvaardigde gevallen de kennis
geving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het verband
tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsinstrumenten
wordt toegelicht.

(6)

De bepalingen van deze richtlijn zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het rijbewijs,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlagen II en III bij Richtlijn 2006/126/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
(1) PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18.
(2) Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het
trans-Europese wegennet (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 39).
(3) Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1).
(4) Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs
(PB L 168 van 28.6.2008, blz. 36).
(5) Richtlijn 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende het rijbewijs (PB L 321 van 20.11.2012, blz. 54).
(6) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.
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Artikel 2
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2015 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te
stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onver
wijld mee.
Zij passen die bepalingen toe vanaf 31 december 2015.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Siim KALLAS

Vicevoorzitter
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BIJLAGE

1. Bijlage II bij Richtlĳn 2006/126/EG wordt als volgt gewijzigd:
a) punt 2.1.3 wordt vervangen door:
„2.1.3 Weg:
— de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in
uiteenlopende weg- en weersomstandigheden;
— verkeersrisico's in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van
de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;
— kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voor
schriften;
— veilig rijden in tunnels;”;
b) punt 5.1.3 wordt vervangen door:
„5.1.3. Specifieke bepalingen voor voertuigen van de categorieën C, CE, D en DE.
De lidstaten kunnen besluiten geen beperking tot voertuigen met automatische schakeling op te nemen in
een rijbewijs voor een voertuig van categorie C, CE, D of DE als bedoeld in punt 5.1.2 wanneer de
bestuurder reeds een rijbewijs bezit voor een voertuig met handschakeling in minstens één van de
volgende categorieën: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E, en hij de in punt 8.4 beschreven hande
lingen heeft uitgevoerd tijdens het examen inzake de rijvaardigheid en het rijgedrag.”;
c) punt 6.3.8 wordt vervangen door:
„6.3.8. Speciale verkeerselementen (indien aanwezig): rotondes; spoorwegovergangen; tram-/bushaltes; voetgan
gersoversteekplaatsen; stijgende/dalende weg over een lange afstand; tunnels;”;
d) punt 7.4.8 wordt vervangen door:
„7.4.8. Speciale verkeerselementen (indien aanwezig): rotondes; spoorwegovergangen; tram-/bushaltes; voetgan
gersoversteekplaatsen; stijgende/dalende weg over een lange afstand; tunnels;”;
e) punt 8.3.8 wordt vervangen door:
„8.3.8. Speciale verkeerselementen (indien aanwezig): rotondes; spoorwegovergangen; tram-/bushaltes; voetgan
gersoversteekplaatsen; stijgende/dalende weg over een lange afstand; tunnels;”.
2. In bijlage III bij Richtlijn 2006/126/EG wordt punt 11 („NEUROLOGISCHE ZIEKTEN”) vervangen door:
„NEUROLOGISCHE ZIEKTEN EN OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEUSYNDROOM
NEUROLOGISCHE ZIEKTEN

11.1. Rijbewijzen mogen niet worden afgegeven of verlengd als de aanvrager of bestuurder lijdt aan een ernstige
neurologische aandoening, tenzij de aanvraag door een officieel medisch advies wordt ondersteund.
Daartoe worden neurologische stoornissen ten gevolge van aandoeningen of operaties van het centrale of peri
fere zenuwstelsel die door sensoriële of motorische defecten en evenwichts- en coördinatiestoornissen tot uiting
komen, beoordeeld op grond van het effect daarvan en de kans op achteruitgang. Aan de afgifte of verlenging
van het rijbewijs kan in die gevallen de voorwaarde worden verbonden dat er periodiek onderzoek moet plaats
vinden, indien er kans op achteruitgang bestaat.
OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEUSYNDROOM

11.2. In de volgende alinea's stemt een matig obstructief slaapapneusyndroom overeen met 15 tot 29 perioden van
apneu of hypoapneu per uur (apneu-hypoapneu-index) en een ernstig obstructief slaapapneusyndroom met
een apneu-hypoapneu-index van 30 of meer; beide worden in verband gebracht met buitensporige slaperigheid
overdag.
11.3. Als bij aanvragers of bestuurders een matig of ernstig obstructief slaapapneusyndroom wordt vermoed, moeten
zij verder medisch advies vragen alvorens een rijbewijs wordt afgegeven of verlengd. Zij kunnen de raad krijgen
niet te rijden tot de diagnose is bevestigd.
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11.4. Een rijbewijs mag worden afgegeven aan aanvragers of bestuurders met een matig of ernstig obstructief slaap
apneusyndroom als zij kunnen aantonen dat zij hun aandoening voldoende onder controle hebben, een
passende behandeling volgen en als gevolg daarvan minder slaperig zijn; zij moeten dit kunnen staven met een
officiële medische opinie.
11.5. Aanvragers of bestuurders met een matig of ernstig obstructief slaapapneusyndroom die in behandeling zijn,
moeten een periodiek medisch onderzoek ondergaan met tussenpozen van niet meer dan drie jaar voor
bestuurders van groep 1 en één jaar voor bestuurders van groep 2, teneinde na te gaan in welke mate zij de
behandeling volgen, de behandeling moeten voortzetten en verdere waakzaamheid geboden is.”.
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