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De Commissie wordt in het algemeen uitgeno
digd zich door één van haar leden op de zittingen
van het Comité te doen vertegenwoordigen .
Voorts kan het Comité , ingeval het zulks nood
zakelijk acht , ter zake deskundige personen uit
nodigen en met name de voorzitter van het Mone
tair Comité of, bij verhindering van deze laatste ,
een van beide vice-voorzitters van laatstgenoemd
Comité .

Artikel 3

Bij de vervulling van zijn taak volgt het Comité
de ontwikkeling van de monetaire situatie in de
Gemeenschap en daarbuiten .
Artikel 4

Het Comité vergadert op gezette tijden en
telkens wanneer de toestand dit nodig maakt .
Indien de toestand volgens de Commissie zulks ver
eist , kan deze het Comité verzoeken in spoedzit
ting bijeen te komen .

Het Comité heeft tot taak :
Artikel 5

— overleg te plegen omtrent de algemene be
ginselen en de hoofdlijnen van het beleid van de
centrale banken , met name op het gebied van het
kredietwezen , de geldmarkt en de valutamarkt ;
— regelmatig inlichtingen uit te wisselen over
de voornaamste maatregelen die tot de bevoegd
heid van de centrale banken behoren en deze maat

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast
en voorziet in de waarneming van zijn secretariaat .

Gedaan te Brussel, 8 mei 1964 .

regelen te bestuderen . Indien de omstandigheden en
met name de termijnen voor de aanvaarding van
deze maatregelen zulks veroorloven , vindt deze
bestudering plaats , voordat de maatregelen worden

Voor de Raad
De Voorzitter
H. FAYAT

genomen .

BESLUIT VAN DE RAAD
van 8 mei 1964

betreffende de samenwerking tussen de Lid - Staten op het gebied van de
internationale monetaire betrekkingen
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DE RAAD VAN DE EUROPESE

ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de
artikelen 105 , lid 1 , en 145 , eerste streepje ,
Gezien de aanbeveling van de Commissie van
19 juni 1963 ,

Overwegende dat een nauwe coördinatie van het
beleid van de Lid-Staten op het gebied van de
internationale monetaire betrekkingen dient te
worden verzekerd en dat de meest passende metho
de voor het verzekeren van deze coördinatie bestaat

in het plegen van het nodige overleg in het Mone
tair Comité ,
BESLUIT :

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

Comité (2),
( x) PB no. 24 van 8. 2. 1964, blz. 409 /64.
(2 PB no. 38 van 5, 3. 1964, blz. 652 /64.

Artikel 1

In het Monetair Comité wordt overleg gepleegd
omtrent alle belangrijke besluiten en standpunten
van de Lid-Staten op het gebied van de internatio
nale monetaire betrekkingen , in het bijzonder be
treffende :
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— de algemene werking van het internationale
monetaire systeem ;
— het gebruik maken door een Lid-Staat van
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bedoelde overleg heeft plaatsgevonden , tenzij de
omstandigheden en met name de termijnen voor
de aanvaarding zulks beletten .

de middelen die in het kader van internationale

overeenkomsten beschikbaar zijn ;
— de deelneming van een of meer Lid-Staten
aan belangrijke maatregelen tot monetaire steun
verlening aan derde landen .

Gedaan te Brussel, 8 mei 1964 .

<

Artikel 2

Voor de Raad
De Voorzitter

De Lid-Staten aanvaarden bovenbedoelde be

sluiten en standpunten eerst nadat het in artikel 1

H. FAYAT

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 8 mei 1964

houdende verlenging der tijdelijke schorsing van het recht van het gemeen
schappelijk douanetarief, van toepassing op Japans papier van tariefpost
ex 48.01 E II

(64/302 /EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE

ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

dat in een nabije toekomst dit papier door een m
de E.E.G. vervaardigd surrogaat-produkt wordt
vervangen ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap , inzonderheid op

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING

artikel 28,

VASTGESTELD :

Gelet op het gemeenschappelijk douanetarief
van de Europese Economische Gemeenschap ,
Gelet op de beschikking van de Raad van 3 de
cember 1963 houdende totale schorsing, met ingang
van 1 januari 1964 en tot en met 30 juni 1964, van
het recht van het gemeenschappelijk douanetarief
van toepassing op Japans papier (speciaal papier
vervaardigd van lange vezels) bestemd voor de
vervaardiging van kunstdarmen , van tariefpost
ex 48.01 E II ,

Na raadpleging van de Commissie ,

Overwegende dat de produktie van genoemd
produkt in de Gemeenschap nog onvoldoende is ,
gezien met name de bijzondere behoeften van de
verwerkende industrie;

Artikel 1

De totale schorsing van het recht van het ge

meenschappelijk douanetarief, van toepassing op
Japans papier (speciaal papier vervaardigd van
lange vezels) bestemd voor de vervaardiging van
kunstdarmen , van tariefpost ex 48.01 E II , waartoe

de Raad op 3 december 1963 had besloten en die
geldig was voor de periode van 1 januari 1964 tot
en met 30 juni 1964 , wordt verlengd tot en met
31 december 1964 .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 8 mei 1964 .

Overwegende dat het derhalve in het belang van
de Gemeenschap is de schorsing van het recht voor
het betrokken produkt tijdelijk te verlengen , hoe

Voor de Raad

wel rekening wordt gehouden met de mogelijkheid

H. FAYAT

De Voorzitter

