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KOMISIJAS LĒMUMS
(2003. gada 29. decembris)
par izmeklēšanas sākšanu atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 2501/2001 27. panta 2. punktam attiecībā
uz biedrošanās brīvības pārkāpumiem Baltkrievijā
(2004/23/EK)
krievijā. Iespējamie pārkāpumi skar ierobežojumus darbinieku un darba devēju tiesībām dibināt organizācijas pēc
saviem ieskatiem bez valsts iestāžu iejaukšanās, to iejaukšanos arodbiedrību vēlēšanās, arodbiedrību darbības ierobežošanu, kā arī arodbiedrību vadītāju un aktīvistu apspiešanu, kā noteikts Starptautiskās Darba organizācijas
Konvencijā Nr. 87 par biedrošanās brīvību un tiesībām
apvienoties organizācijās un Konvencijā Nr. 98 par tiesībām apvienoties organizācijās un slēgt koplīgumus. Komisija uzskata, ka ir pietiekams pamats sākt izmeklēšanu.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2001. gada 10. decembra Regulu (EK)
Nr. 2501/2001 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu
no 2002. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim (1), kurā
jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1686/2003
(2), un jo īpaši tās 27. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Komisija ir saņēmusi informāciju par iespējamiem biedrošanās brīvības pārkāpumiem Baltkrievijā. Šo informāciju
kopīgi iesniegušas Starptautiskā Brīvo arodbiedrību konfederācija (SBAK), Eiropas Arodbiedrību konfederācija (EAK)
un Pasaules Darba konfederācija (PDK).
26. panta 1. punkta b) apakšpunkts paredz tarifa preferenču pagaidu atcelšanu attiecībā uz visiem vai dažiem
produktiem, kuru izcelsme ir saņēmējā valstī, “ja nopietni
un regulāri tiek pārkāpta biedrošanās brīvība, tiesības uz
koplīguma slēgšanu vai nediskriminācijas princips attiecībā
uz nodarbinātību, profesijām vai bērnu darba izmantošanu, kā noteikts attiecīgajās ILO konvencijās”.
Komisija ir pārbaudījusi iesniegto informāciju, kas attiecas
uz iespējamiem biedrošanās brīvības pārkāpumiem Balt-

(1) OV L 346, 31.12.2001., 1. lpp.
(2) OV L 240, 26.9.2003., 8. lpp.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vispārējo
preferenču komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants
Komisija sāk izmeklēt
pārkāpumus Baltkrievijā.
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Briselē, 2003. gada 29. decembrī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Pascal LAMY

brīvības

