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VERORDENING (EEG) Nr. 2155 / 91 VAN DE RAAD

van 20 juni 1991

houdende vaststelling van bijzondere bepalingen voor de toepassing van de artikelen 37, 39 en
40 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levens
verzekeringsbranche
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

zijds bijzondere bepalingen moeten worden vastgesteld voor
de standpuntbepaling van de Gemeenschap in het Gemengd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 57 ,

Comité,

lid 2, laatste zin, en artikel 235 ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Gezien het Voorstel van de Commissie (*),

In het in artikel 37 van de Overeenkomst bedoelde Gemengd
Comité wordt de Gemeenschap vertegenwoordigd door de
Commissie, die wordt bijgestaan door de vertegenwoordi
gers van de Lid-Staten.

In samenwerking met het Europese Parlement (2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal
Artikel 2

Comité ( 3),

Overwegende dat op 10 oktober 1989 te Luxemburg een
Overeenkomst is ondertekend tussen de Europese Economi
sche Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende
het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche;
Overwegende dat bij de Overeenkomst een Gemengd Comité
is ingesteld, dat is belast met het beheer en de goede
uitvoering van de Overeenkomst, alsmede met het nemen van
beslissingen in de in de Overeenkomst genoemde gevallen;
dat enerzijds de vertegenwoordigers van de Gemeenschap in
het Gemengd Comité moeten worden aangewezen en ander

Het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité
wordt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vast
gesteld door de Raad, op voorstel van de Commissie.
Voor de goedkeuring van de beslissingen van het Gemengd
Comité uit hoofde van de artikelen 37 , 39 en 40 van de

Overeenkomst, legt de Commissie voorstellen voor aan de
Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
besluit.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Luxemburg, 20 juni 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter
R. GOEBBELS

(») PB nr. C 53 van 5 3 . 1990 , blz. 46 .
(2 ) PBnr. C72 van 18 . 3 . 1991 , blz. 175 , en besluit van 12 juni 1991
(nog niet verschenen in het Publikatieblad).
( 3 ) PB nr. C 56 van 7 . 3 . 1990 , blz. 27.

