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(Mededelingen)

COMMISSIE
ECU O
10 november 1986
(86/C 284/01)
Bedrag in nationale valuta voor één eenheid:
Belgische en
Luxemburgse frank con.

43,4550

Belgische en
Luxemburgse frank fin.

43,6877

Duitse mark

2,09283

Gulden

2,36451

Pond sterling

0,709602

Deense kroon

7,87882

Franse frank

6,82780

Lire
Iers pond
Griekse drachme

1446,52
0,767072
142,808

Peseta
Escudo
US-dollar
Zwitserse frank
Zweedse kroon
Noorse kroon

139,931
153,076
1,02289
1,73912

Canadese dollar

1,41895

Oostenrijkse schilling
Finse mark
Yen
Australische dollar
Nieuwzeelandse dollar

7,14080
7,66350
14,7276
5,07763
166,291
1,58220
1,97584

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die elke
gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen:
— telex nr. 23789 te Brussel kiezen;
— zijn eigen telexadres geven;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de omwisselingskoersen van de Ecu per telex geeft;
— de mededeling niet onderbreken voor het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door het
teken „ffff".
Noot: De Commissie heeft ook een telex met automatisch antwoordmechanisme (nr. 21791) in gebruik die
een aantal dagelijkse gegevens verstrekt voor de berekening van de monetaire compenserende
bedragen in het kader van de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

O Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van 30. 12.1978,
blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2626/84 (PB nr. L 247 van 16. 9. 1984, blz. 1).
Beschikking 80/1184/EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lomé) (PB nr.
L 349 van 23. 12. 1980, blz. 34).
Beschikking nr. 3334/80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB nr. L 349 van
23. 12. 1980, blz. 27).
Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980, blz. 23).
Verordening (EEG) nr. 3308/80 van de Raad van 16 december 1980 (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980,
blz. 1).
Beschikking van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 13 mei 1981 (PB nr.
L311 van 30. 10. 1981, blz. 1).
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Prijsvraag, georganiseerd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, voor het ontwerp van een grafisch symbool voor gebruik in het kader van campagnes ter bevordering van de
olijfolieconsumptie
(86/C 284/02)
1.
De Commissie van de Europese Gemeenschappen
organiseert een prijsvraag voor het ontwerp van een grafisch symbool voor gebruik als herkenningsteken in de
acties ter bevordering van de olijfolieconsumptie, met
name op het gebied van de public relations en de reclame, overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening
nr. 136/66/EEG van de Raad.
2.
Het winnende ontwerp wordt het officiële Europese beeldmerk voor olijfolie. Het zal als enige worden
gebruikt in alle namens de Europese Gemeenschap gevoerde campagnes en reclame ter bevordering van de olijfolieconsumptie; het zal fungeren als herkenningsteken
op het materiaal dat zal worden gebruikt bij de acties.
3.
Deze prijsvraag staat open voor iedere natuurlijke
persoon die ingezetene is van een Lid-Staat van de Gemeenschap, zonder leeftijdsgrens, en iedere in een LidStaat gevestigde rechtspersoon.
4.
Ontwerpen moeten in een envelop naar het volgende adres worden gestuurd:
Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Directoraat-generaal Landbouw,
Berlaymont 6/60,
Wetstraat 200,
B-1049 Brussel.
Op de envelop moet de vermelding „Prijsvraag olijfolie"
worden aangebracht. De naam en het adres van de afzender moeten op de achterkant van de envelop worden
vermeld. De ontwerpen moeten uiterlijk op 23 december
1986 om 12.00 uur op bovengenoemd adres aankomen.
5.

Elke inzending moet ten minste omvatten:

— hij de enige ontwerper is van het symbool;
— de rechten op het gebruik van het voorgestelde
grafische symbool nooit aan derden zijn verkocht
of afgestaan;
— hij zich ertoe verbindt, mocht het door hem ingezonden grafische symbool worden bekroond, alle
rechten op het gebruik daarvan die voortvloeien
uit het industriële en commerciële eigendomsrecht
(concessie, copyright, enz.) af te staan aan de
Commissie van de Europese Gemeenschappen.
6.
Een jury, bestaande uit vijf door de Directeur-generaal Landbouw van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen en vier door het Raadgevend Comité
voor oliën en vetten (afdeling olijfolie) aangewezen personen (x), zal de ingezonden ontwerpen beoordelen en
zal een prijs toekennen voor de vijf beste grafische symbolen; de prijzen zijn de volgende:
Ie prijs: 20 000 Ecu,
2e tot en met 5e prijs: 2 500 Ecu elk.
De prijzen zullen aan de winnaars worden overhandigd
tijdens een ceremonie die te Brussel zal worden georganiseerd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. De uitslag van de prijsvraag zal worden bekendgemaakt en het in zwart-wit uitgevoerde exemplaar
van het bekroonde symbool zal worden afgedrukt in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C.
De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de beslissing van de jury; deze beslissing is
onherroepelijk.

a) de naam en het adres van de inzender;
b) twee exemplaren van het grafische symbool, één in
kleuren en één in zwart-wit, getekend of gedrukt op
een vel wit papier van tenminste 15 X 20 cm. Naar
keuze van de deelnemer mag een korte toelichting bij
het symbool worden gegeven. In de voorstellen moet
hetzij het Europese symbool, hetzij de Europese vlag
worden verwerkt.
c) een verklaring van de deelnemer waarin deze bevestigt dat:

7.
De Commissie van de Europese Gemeenschappen
zal geen bevestiging geven van de ontvangst van de inzendingen; zij zal de inzenders niet in kennis stellen van
de motivering van de keuze van de jury en zal de ingezonden ontwerpen niet aan de deelnemers terugzenden.
8.
Bij eventuele geschillen over deze prijsvraag is de
Belgische wetgeving van toepassing en zijn alleen de
Brusselse rechtbanken bevoegd.

(') De leden van de jury en hun familie mogen niet deelnemen
aan de prijsvraag.
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Beschikkingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1986 betreffende sancties tegen twee ondernemingen uit de ijzer- en staalindustrie die artikel 58 van
het EGKS-Verdrag en de voor de toepassing daarvan uitgevaardigde beschikkingen hebben
overtreden
(86/C 284/03)

1.
Een boete van 34 100 Ecu werd opgelegd aan de onderneming British Steel Corporation
op grond van artikel 58 van het EGKS-Verdrag en van Beschikking nr. 234/84/EGKS wegens
overschrijding met 682 ton van het voor het derde kwartaal 1984 voor categorie Ie toegekende
produktiequotum.
2.
Een boete van 6 558 240 Ecu werd opgelegd aan de onderneming Badische Stahlwerke
AG op grond van artikel 58 van het EGKS-Verdrag en van Beschikking nr. 2177/83/EGKS
wegens overschrijding met 41 017 ton van het voor het derde kwartaal 1983 voor categorie IV
toegekende produktiequotum en met 47 756 ton en 6 886 ton van het voor dat kwartaal voor
de categorieën IV en V toegekende gedeelte van het produktiequotum dat op de gemeenschappelijke markt mag worden geleverd, en wegens een overschrijding met 38 837 ton en 10 632
ton van de voor het vierde kwartaal 1983 voor dezelfde categorieën toegekende produktiequota en met respectievelijk 44 558 ton en 19 333 ton van de gedeelten van deze quota die op
de gemeenschappelijke markt mogen worden geleverd.

Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de
landbouwsector (olijfolie)
(86/C 284/04)
(Zie de mededeling PB nr. L 360 van 21 december 1982, blz. 43)
Inschrijnummer

Datum van het
besluit van de
Commissie

Verordening (EEG) nr. 2801/86 van de
Commissie van 10 september 1986 inzake
het houden van een permanente openbare
inschrijving voor de verkoop van olie uit
afvallen van olijven die in het bezit is van
het Italiaanse interventiebureau
(PB nr. L 259 van 11. 9. 1986, blz. 23)

2

6. 11. 86

Olie uit afvallen van olijven
10°: 140 025 lire/100 kg

Verordening (EEG) nr. 2802/86 van de
Commissie van 10 september 1986 inzake
het houden van een permanente openbare
inschrijving voor de verkoop van olijfolie die
in het bezit is van het Portugese interventiebureau
(PB nr. L 259 van 11. 9. 1986, blz. 25)

2

6. 11. 86

Olijfolie verkregen bij de eerste persing, voor verlichting
5°: 27 140 Esc./100 kg

Openbare inschrijving

Minimumverkoopprijs
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AANBEVELING Nr. 18
van 28 februari 1986
betreffende de wetgeving welke van toepassing is op werklozen die in deeltijd arbeid verrichten
op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan die op het grondgebied waarvan zij wonen,
aangenomen door de Administratieve Commissie tijdens haar 202e vergadering van 27 en 28
februari 1986
(86/C 284/05)
DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR DE
SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS,
Overwegende dat, wanneer de op het grondgebied van een Lid-Staat wonende werknemers
krachtens de wetgeving van hun woonland recht hebben op werkloosheidsuitkering, het voor
deze werknemers mogelijk moet zijn deeltijdarbeid op het grondgebied van een andere LidStaat te verrichten met behoud van de werkloosheidsuitkering ten laste van hun woonland;
Overwegende dat het ter voorkoming van eventuele wetsconflicten onder deze omstandigheden
nodig is vast te stellen welke wetgeving op deze werknemers van toepassing is;
Overwegende dat het de voorkeur verdient dat deze werknemers zowel voor het betalen van
de wegens hun beroepswerkzaamheden verschuldigde premies of bijdragen, als voor het toekennen van prestaties, onderworpen blijven aan de wetgeving van hun woonland;
BEVEELT de bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid-Staten AAN krachtens artikel 17 van
Verordening (EEG) nr. 1408/71 overeenkomsten te sluiten of te doen sluiten door de door hen
aangewezen instellingen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. In de overeenkomsten moet worden vastgesteld dat de werknemer die in de Lid-Staat op het
grondgebied waarvan hij woont, werkloosheidsuitkering ontvangt en terzelfder tijd op het
grondgebied van een andere Lid-Staat deeltijdarbeid verricht, zowel voor het betalen van de
premies of bijdragen als voor het toekennen van prestaties uitsluitend aan de wetgeving van
eerstbedoelde Lid-Staat onderworpen is.
2. Bij de toepassing van deze overeenkomsten moeten de volgende administratieve formaliteiten in acht genomen worden:
a) het orgaan dat in de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de betrokkene woont, de
werkloosheidsuitkering verleent, stelt het door de bevoegde autoriteit van deze Lid-Staat
aangewezen orgaan op de hoogte van iedere deeltijdarbeid die door de betrokkene in
een andere Lid-Staat wordt uitgeoefend;
b) dit aangewezen orgaan stelt de betrokkene een verklaring ter hand waaruit blijkt dat hij
onderworpen is aan de wetgeving van deze Lid-Staat; het zendt een kopie van deze
verklaring aan het door de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat op het grondgebied
waarvan de betrokkene zijn deeltijdarbeid uitoefent, aangewezen orgaan.
Bij deze verklaring worden ten behoeve van de werkgever als bijlage gevoegd alle vereiste gegevens in verband met het feit dat de betrokkene onderworpen is aan de wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan hij woont. De verklaring blijft geldig
zolang het orgaan van het land van arbeid geen kennisgeving van intrekking heeft ontvangen;
c) de betrokken organen moeten de bij deze aanbeveling gevoegde modelverklaring gebruiken.
C. J. van den BERG
De Voorzitter
van de Administratieve Commissie

11.11.86
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EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Verordeningen inzake sociale zekerheid

Nr. C 284/5

Zie „aanwijzingen" op ommezijde

O

E 101 bis

VERKLARING BETREFFENDE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING
Aanbeveling van 28 februari 1986 van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers betreffende
de wetgeving die van toepassing is op werklozen die deeltijdarbeid verrichten in een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat van wonen.
De betrokkene
1.1.

Naam O

Voornamen

Meisjesnaam

1.2.

Geboortedatum

Nationaliteit

D.N.I. O

1.3.

Adres in het land van de woonplaats ( 4 ):

1.4.

Inschrijvingsnummer:

2.

Bovengenoemde persoon heeft recht op werkloosheidsuitkeringen

3.

Hij is onderworpen aan de wetgeving van het land:

4.

Hij verricht deeltijdarbeid sedert
voor de in vak 5 vermelde werkgever.

O

Werkgever
5.1.

Naam of firmanaam:

5.2.

Adres ( 4 ):

6.

Aangewezen orgaan van de Lid-Staat aan de wetgeving waarvan de betrokkene onderworpen is

6.1.

Naam:

6.2.

Adres ( 4 ):

Codenummer ( 5 ):

6.3.
6.5.

7.

Kennisgeving van onderbreking van het recht op werkloosheidsuitkeringen (6)

7.1.

Het recht op werkloosheidsuitkeringen is geëindigd op

7.2.

Stempel

Handtekening

7.3.

Datum:

7.4.

Handtekening

Nr. C 284/6
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E 101 bis
AANWIJZINGEN
Dit formulier moet in blokletters worden ingevuld. Niet buiten de stippellijnen invullen
Het aangewezen orgaan van de Lid-Staat aan de wetgeving waarvan de betrokkene onderworpen is, dat
door het orgaan dat de werkloosheidsuitkeringen verleent op de hoogte is gesteld van het feit dat de
betrokkene deeltijdarbeid op het grondgebied van eeri andere Lid-Staat verricht, vult het formulier in en
overhandigt het aan de betrokkene. Het zendt bovendien een exemplaar van het formulier aan het aangewezen orgaan van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de betrokkene zijn deeltijdarbeid verricht.
OPMERKINGEN
(') Initiaal van de Lid-Staat aan de wettelijke regeling waarvan de werknemer is onderworpen:
B = België; DK = Denemarken; D = Bondsrepubliek Duitsland; E = Spanje; GR = Griekenland; F = Frankrijk;
IRL = Ierland; I = Italië; L = Luxemburg; NL = Nederland; P = Portugal; GB = Verenigd Koninkrijk.
(2) Voor Spaanse onderdanen de twee namen vermelden.
Voor Portugese onderdanen alle namen (voornamen, naam, meisjesnaam) vermelden in de volgorde van de burgerlijke
stand, zoals deze voorkomen in de identiteitskaart of het paspoort.
(3) Voor Spaanse onderdanen eveneens het nummer van de nationale identiteitskaart (D.N.I.) vermelden, ook wanneer
deze kaart niet meer geldig is. Wanneer de betrokkene geen identiteitskaart bezit „geen" vermelden.
(4) Straat, nummer, postcode, plaats en land.
(5) Invullen indien beschikbaar.
(') Het in vak 6 genoemde orgaan vult de vakken 1 en 7 van het formulier in en zendt het formulier aan het aangewezen
orgaan van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de betrokkene zijn deeltijdarbeid uitoefent.
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STAATSSTEUN
(Artikelen

92 tot en met 94 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap)

Mededeling conform artikel 93, lid 2, eerste zin, van het EEG-Verdrag aan de overige belanghebbenden dan de Lid-Staten betreffende een steunregeling voor investeringen die zijn gericht
op energiebesparingen, uit hoofde waarvan de Franse Regering via de „Agence francaise pour la
maïtrise de Pénergie" voornemens is de „Société Papetière Cartonnerie Maurice Franck" een
subsidie te verstrekken
(86/C 284/06)
De Franse Regering heeft niet binnen de gestelde termijn gevolg gegeven aan het verzoek van
de Commissie om gegevens over de steunregeling uit hoofde waarvan zij voornemens is bovengenoemde onderneming een subsidie van 6,45 miljoen Ffr. te verstrekken met het oog op de
uitvoering van belangrijke op energiebesparingen gerichte investeringen.
De Commissie herinnert aan haar in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C
318 van 24 november 1983, blz. 3, gepubliceerde mededeling en wijst de huidige en potentiële
begunstigde van de (in de eerste alinea) hierboven omschreven steunmaatregelen op het precaire karakter daarvan, aangezien iedere hulp die wordt verstrekt voordat de Commissie een
eindbeslissing heeft genomen kan worden teruggevorderd.
De Commissie maant de andere belanghebbenden dan de Lid-Staten aan hun opmerkingen
inzake de (in de tweede alinea) hierboven bedoelde steunmaatregelen binnen een maand na
dagtekening van deze bekendmaking toe te zenden aan:
Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 200,
B-1049 Brussel.

Nr. C 284/7

Nr. C 284/8
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II
(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Gewijzigd voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot vaststelling van bijzondere
afwijkende bepalingen voor de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een staat die niet tot de Europese Gemeenschappen behoort (')
COM(86) 565 def.
(Door de Commissie bij de Raad ingediend, krachtens artikel 149, tweede alinea, van het EEGVerdrag op 23 oktober 1986)
(86/C 284/07)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben, inzonderheid op artikel 24,

,TITEL VIII bis
Bijzondere afwijkende bepalingen voor de ambtenaren die zijn tewerkgesteld in een staat die niet tot de
Europese Gemeenschappen behoort",
waarvan het enige artikel luidt als volgt:

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na
advies van het Comité voor het Statuut,

Gezien het advies van het Europese Parlement,

Gezien het advies van het Hof van Justitie,

Overwegende dat het van belang is wegens speciale of
bijzondere levensomstandigheden specifieke bepalingen
vast te stellen voor de ambtenaren die zijn tewerkgesteld
in landen die geen lid zijn van de Gemeenschap;

„Artikel 101 bis
Onverminderd de overige bepalingen van het Statuut
bevat bijlage X van dit Statuut de bijzondere afwijkende bepalingen voor de ambtenaren die zijn
tewerkgesteld in een staat die niet tot de Gemeenschappen behoort.".
Artikel 2
Na bijlage IX wordt een bijlage opgenomen met als opschrift
„BIJLAGE X

Overwegende dat het tot de bevoegdheden van de Raad
behoort om op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de betrokken Instellingen, met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen deze bijzondere bepalingen te
integreren in het Statuut van de ambtenaren van de
Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening
(EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening . . . ,

Bijzondere afwijkende bepalingen voor de ambtenaren die zijn tewerkgesteld in een land dat niet tot de
Gemeenschappen behoort",
waarvan de hoofdstukken, afdelingen en artikelen luiden
als volgt:
„HOOFDSTUK 1

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD:

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

Artikel 1
Aan het Statuut wordt na artikel 101 een titel VIII bis
toegevoegd, luidende:

O PB nr. C 74 van 3. 4. 1986, blz. 11.

Deze bijlage bevat de bijzondere afwijkende bepalingen voor de ambtenaren van de Gemeenschappen die
zijn tewerkgesteld in een staat die niet tot de Europese Gemeenschappen behoort.
Algemene uitvoeringsbepalingen zullen vastgesteld
worden overeenkomstig artikel 110 van het statuut.

11.11.86

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. C 284/9

Artikel 2

Artikel 7

Bij een in het belang van de dienst genomen besluit
van het tot aanstelling bevoegde gezag wordt periodiek gezorgd voor de mobiliteit van de ambtenaren,
eventueel los van enige vacature.

Het tot aanstelling bevoegde gezag kan bij wijze van
uitzondering aan de ambtenaar, bij bijzonder, met
redenen omkleed besluit, wegens bijzonder zware levensomstandigheden in zijn standplaats een ontspanningsverlof verlenen. Het tot aanstelling bevoegde
gezag bepaalt voor elk van deze standplaatsen, in
welke stad of steden dit verlof kan worden doorgebracht.

De ambten die bestemd zijn om te worden vervuld
door ambtenaren die hun functie buiten de Gemeenschap uitoefenen, kunnen eerst vacant worden verklaard nadat de in de voorgaande alinea genoemde
overplaatsingsprocedure („de mobiliteitsprocedure")
is afgerond.
Artikel 3
Met het oog op bijscholingsstages van beperkte duur
in het kader van de in artikel 2 bedoelde mobiliteit,
kan het tot aanstelling bevoegde gezag besluiten een
ambtenaar die zijn functie buiten de Gemeenschap
uitoefent, tewerk te stellen in een ambt, waarvan de
standplaats in een land van de Gemeenschap is gelegen; deze tewerkstelling waaraan geen kennisgeving
van een vacature voorafgaat, kan ten hoogste vier jaren duren. In afwijking van artikel 1, eerste alinea,
kan het tot aanstelling bevoegde gezag op grondslag
van algemene uitvoeringsbepalingen besluiten dat
voor de duur van deze tijdelijke tewerkstelling een
aantal bepalingen van deze bijlage op de ambtenaar
van toepassing blijven.
HOOFDSTUK 2
VERPLICHTINGEN
Artikel 4
De ambtenaar dient zijn functie uit te oefenen in de
plaats waar hij bij zijn aanwerving of bij zijn overplaatsing in het belang van de dienst als gevolg van
de mobiliteitsprocedure is tewerkgesteld.
Artikel 5
Indien de Instelling een woning beschikbaar stelt
voor de ambtenaar, dient deze daarin te wonen indien de woning op redelijke wijze beantwoordt aan
de samenstelling van zijn gezin dat te zijnen laste
komt.

Artikel 8
De bepaling van het recht op verlof van een ambtenaar die zijn functie uitoefent in een land dat voorkomt op de in artikel 6 bedoelde lijst van landen geschiedt als volgt:
De ambtenaar heeft te rekenen vanaf het tijdstip
waarop de dienst in een op deze lijst voorkomend
land aanvangt tot aan de beëindiging daarvan of tot
hij naar een niet op deze lijst voorkomend land
wordt overgeplaatst voor een deel van een jaar recht
op een verlof van vijf kalenderdagen per volle dienstmaand, voor een deel van een maand recht op een
verlof van vijf kalenderdagen indien dat deel langer is
dan 15 dagen en op twee en een halve kalenderdag
indien het 15 dagen of minder bedraagt.
Indien de ambtenaar zijn vakantieverlof anders dan
om redenen van dienstbelang vóór het einde van het
kalenderjaar niet volledig heeft opgenomen, kan hij
ten hoogste 20 kalenderdagen naar het volgende jaar
doen overboeken.
Artikel 9
1.
Het vakantieverlof kan in zijn geheel of in delen worden opgenomen, al naar de wens van de ambtenaar en met inachtneming van het belang van de
dienst. Het moet evenwel ten minste éénmaal een periode van 20 kalenderdagen bevatten.
2.
Het in artikel 7 bedoelde ontspanningsverlof
kan niet meer bedragen dan een periode van 15 kalenderdagen per dienstjaar. Het kan niet met het vakantieverlof worden gecombineerd en niet naar een
volgend jaar worden overgeboekt.
Het ontspanningsverlof wordt met een aantal reisdagen verlengd overeenkomstig het bepaalde in artikel
7 van bijlage V van het Statuut.

HOOFDSTUK 3
ARBEIDSVOORWAARDEN

HOOFDSTUK 4
FINANCIËLE EN SOCIALE BEPALINGEN

Artikel 6
Voor zover de ambtenaar is tewerkgesteld in een
land dat aan de hand van de daar heersende specifieke omstandigheden is vermeld op een na raadpleging van het Personeelscomité door het tot aanstelling bevoegde gezag opgestelde en periodiek herziene
lijst, heeft hij per kalenderjaar recht op een vakantieverlof van vijf kalenderdagen per dienstmaand.

AFDELING 1
Financiële bepalingen, gezinstoelagen
Artikel 10
Overeenkomstig
algemene
uitvoeringsbepalingen
wordt een vergoeding voor levensvoorwaarden vastgesteld in een percentage van het totale bedrag van
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het basissalaris, alsmede van de ontheemdingstoelage,
de kostwinnerstoelage en de kindertoelage, onder aftrek van de in dit Statuut of in de ter toepassing
daarvan vastgestelde verordeningen bedoelde verplichte inhoudingen.
Indien de levensomstandigheden in de standplaats de
lichamelijke veiligheid van de ambtenaar in gevaar
brengen, kan het in de vorige alinea bedoelde bedrag
bij een bijzonder, met redenen omkleed besluit worden verhoogd met een aanvullend percentage dat, op
dezelfde grondslag berekend, tot 10 % kan gaan.
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Artikel 15
Onder de door het tot aanstelling bevoegde gezag
vastgestelde voorwaarden geniet de ambtenaar een
schooltoelage om de werkelijke schoolkosten te dekken; deze toelage wordt uitbetaald na overlegging
van bewijsstukken. Behoudens in door het tot aanstelling bevoegde gezag aangewezen uitzonderingsgevallen, kan deze toelage ten hoogste het drievoudige bedragen van het verdubbelde maximum van de schooltoelage.
Artikel 16

Bij de in de eerste alinea bedoelde algemene uitvoeringsbepalingen worden de criteria vastgesteld, die
worden gebruikt om het percentage van de vergoeding te bepalen, alsmede de lijst van de plaatsen
waarvoor een dergelijke toelage wordt verleend en de
daarbij behorende percentages.
Deze lijst en de desbetreffende percentages worden
door de Commissie na advies van haar Personeelscomité herzien. Deze herziening vindt in beginsel
jaarlijks plaats.
Artikel 11
De bezoldiging, alsmede de vergoedingen bedoeld in
artikel 10 worden uitbetaald in België in Belgische
franken. De aanpassingscoëfficiënt van toepassing op
de bezoldiging van de ambtenaren met standplaats
België geldt eveneens voor deze bedragen.

De aan de ambtenaar verschuldigde vergoedingen
worden op zijn met redenen omkleed verzoek hetzij
in Belgische franken, hetzij in de valuta van het land
van tewerkstelling uitbetaald.
De inrichtingsvergoeding, respectievelijk de inrichtingsvergoeding bij beëindiging van de dienst kan
naar keuze van de ambtenaar worden uitbetaald hetzij in Belgische franken hetzij in de valuta van de
plaats waar de betrokkene zich vestigt; in het laatste
geval is op de vergoeding de voor deze plaats vastgestelde aanpassingscoëffiënt van toepassing en wordt
de vergoeding omgezet tegen de desbetreffende wisselkoers.
AFDELING 2
Nadere bepalingen betreffende vergoeding van ko'sten
Artikel 17

Artikel 12
Op verzoek van de ambtenaar kan de Instelling besluiten de bezoldiging geheel of gedeeltelijk uit te betalen in de valuta van het land van tewerkstelling. Op
de bezoldiging wordt dan de aanpassingscoëfficiënt
van de standplaats toegepast en zij wordt omgezet op
basis van de bij de vaststelling van de genoemde aanpassingscoëfficiënt vastgestelde wisselkoersen.
In deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen
kan de Instelling deze betaling geheel of gedeeltelijk
in een andere valuta dan die van de standplaats verrichten, op zodanige wijze dat voor de handhaving
van de koopkracht wordt gezorgd.
Artikel 13
Bij aanzienlijke wijziging van een van de factoren
waaruit de aanpassingscoëfficiënt van een bepaald
land is opgebouwd, neemt de Commissie op grondslag van algemene uitvoeringsbepalingen maatregelen
tot wijziging van deze aanpassingsco.ëfficiënt en van
de desbetreffende wisselkoers.
Artikel 14
De Commissie dient jaarlijks bij de Raad een verslag
in over de in artikel 13 bedoelde wijziging van de
aanpassingscoëfficiënt en over de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden.

Aan de ambtenaar, die niet de beschikking heeft over
een hem door de Instelling beschikbaar gestelde gemeubileerde woning en zich om redenen buiten zijn
wil genoodzaakt ziet in dezelfde standplaats van woning te veranderen, worden krachtens een bijzonder,
met redenen omkleed besluit van. het tot aanstelling
bevoegde gezag overeenkomstig de voor verhuizing
geldende bepalingen tegen overlegging van bewijsstukken de kosten van verhuizing van zijn persoonlijke inboedel vergoed.
In dit geval worden de werkelijk gemaakte inrichtingskosten aan de ambtenaar vergoed tegen overlegging van bewijsstukken en tot een bedrag van ten
hoogste de helft van de inrichtingsvergoeding.
Artikel 18
De ambtenaar die in de standplaats in een hotel is
gehuisvest terwijl de in artikel 5 van deze bijlage bedoelde woning hem nog niet kon worden toegewezen, of hem niet meer ter beschikking werd gesteld
of door hem om redenen buiten zijn wil nog niet in
bezit kon worden genomen, ontvangt tegen overlegging van de hotelrekeningen voor hem en zijn gezin
terugbetaling van de kosten van het verblijf in het hotel tot een door het tot aanstelling bevoegde gezag
vooraf goedgekeurd bedrag.
De ambtenaar ontvangt bovendien de helft van de
dagvergoeding.
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De in de eerste twee alinea's bedoelde kosten worden
met inachtneming van de in artikel 10 van bijlage VII
van het Statuut genoemde beperkingen vergoed, behalve in geval van overmacht dat bij een bijzonder
besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag wordt
beoordeeld.
Indien de ambtenaar niet in een hotel kan worden
gehuisvest heeft hij na voorafgaande instemming van
het tot aanstelling bevoegde gezag recht op vergoeding van de aan het huren van een voorlopige huisvesting verbonden werkelijke kosten.
Artikel 19
Voor zover de ambtenaar voor zijn vervoer voor
dienstdoeleinden binnen het ressort van zijn werkzaamheden geen gebruik kan maken van een te zijner
beschikking gestelde dienstauto, ontvangt hij voor
het gebruik van zijn privé-auto een vergoeding per
kilometer waarvan het bedrag door het tot aanstelling bevoegde gezag wordt vastgesteld.
Artikel 20
De ambtenaar heeft voor zichzelf en, indien hij recht
heeft op de kostwinnerstoelage, voor zijn echtgenoot
en personen te zijnen laste die bij hem inwonen,
recht op vergoeding van de aan het ontspanningsverlof verbonden reiskosten van zijn standplaats naar de
plaats die voor het doorbrengen daarvan werd goedgekeurd.
De vergoeding van deze kosten geschiedt bij bijzonder besluit en ongeacht de afstand tegen overlegging
van de vliegbiljetten wanneer geen spoorverbinding
bestaat of deze onbruikbaar is.

gezag vastgestelde voorwaarden de werkelijke kosten
voor haar rekening die werden gemaakt hetzij voor
de verhuizing van de persoonlijke inboedel van de
plaats waar deze inboedel zich daadwerkelijk bevindt
naar de plaats van herkomst, hetzij voor het vervoer
van de persoonlijke bezittingen van de standplaats
naar de plaats van herkomst, waarbij deze vergoedingen elkaar niet uitsluiten.
Indien de overleden ambtenaar ongehuwd was, worden deze kosten aan de rechthebbenden vergoed.
Artikel 22
De vergoeding voor een voorlopige huisvesting en de
kosten voor het vervoer van de persoonlijke bezittingen van de echtgenoot en van de personen ten laste
worden aan de ambtenaar op proef door de Instellingen voorgeschoten.
Indien de ambtenaar op proef na afloop van de
proeftijd niet in vaste dienst wordt benoemd, kan de
Instelling in uitzonderlijke gevallen deze bedragen op
grondslag van de door het tot aanstelling bevoegde
gezag vastgestelde bepalingen tot een maximum van
de helft terugvorderen.
Artikel 23
Indien de ambtenaar niet over een door de Instelling
te zijner beschikking gestelde woning beschikt, wordt
hem het te zijnen laste komende bedrag van de huur
vergoed, mits de woning beantwoordt aan het niveau
van de door hem uitgeoefende functie en aan de samenstelling van het gezin dat te zijnen laste komt.
AFDELING 3

Artikel 21
De ambtenaar die verplicht is van woonplaats te veranderen ten einde de bepalingen van artikel 20 van
het Statuut en van artikel 4 van deze bijlage na te
komen en niet tot verhuizing overgaat, heeft bij het
begin van zijn werkzaamheden overeenkomstig de
door het tot aanstelling bevoegde gezag vastgestelde
voorwaarden en tegen overlegging van bewijsstukken
recht op vergoeding van de kosten voor het vervoer
van zijn persoonlijke bezittingen.
In geval van overplaatsing als gevolg waarvan de
ambtenaar verplicht is van woonplaats te veranderen
ten einde de bepalingen van artikel 20 van het Statuut na te komen en naar gelang van de omstandigheden waaronder hij in de standplaats kan worden
gehuisvest, neemt de Instelling overeenkomstig de
door het tot aanstelling bevoegde gezag vastgestelde
voorwaarden de werkelijke kosten voor haar rekening die werden gemaakt hetzij voor de verhuizing
van de (volledige of gedeeltelijke) persoonlijke inboedel van de plaats waar deze inboedel zich daadwerkelijk bevindt naar de standplaats, hetzij voor het vervoer van de persoonlijke bezittingen, hetzij voor de
opslag van de inboedel, waarbij deze vergoedingen
elkaar niet uitsluiten.
Bij de beëindiging van de dienst van de ambtenaar of
in geval van diens overlijden neemt de Instelling
overeenkomstig de door het tot aanstelling bevoegde
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Sociale zekerheid en pensioenregeling
Artikel 24
De ambtenaar, zijn echtgenoot, zijn kinderen en andere personen die te zijnen laste komen zijn verzekerd krachtens een aanvullende ziektekostenverzekering die het verschil dekt tussen de werkelijk gemaakte kosten en de prestaties van de in artikel 72
van het Statuut bedoelde dekkingsregeling met uitzondering evenwel van lid 3 van dat artikel.
De helft van de voor de dekking van deze verzekering benodigde premie komt ten laste van de aangeslotene zonder dat deze helft meer dan 0,6 % van
zijn basissalaris kan bedragen; het resterende deel
van de premie wordt door de Instelling gedragen.
De ambtenaar, zijn echtgenoot, zijn kinderen en andere personen die te zijnen laste komen zijn verzekerd tegen het risico van repatriëring om medische
redenen in dringende of zeer dringende gevallen; de
hiervoor verschuldigde premie komt geheel ten laste
van de Instelling.
Artikel 25
De ambtenaar geniet voor de buiten de Gemeenschap
gewerkte jaren, naar gelang van de landen waar hij
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was tewerkgesteld, extra pensioenrechten van
0,3332 % per maand volgens de onderstaande schaal:
— landen
met normale
levensomstandigheden
(klasse 1) — geen extra pensioenrechten;
— landen met moeilijke
levensomstandigheden
(klasse 2) — tweede maanden per dienstjaar;
— landen met zeer moeilijke levensomstandigheden
(klasse 3) — vier maanden per dienstjaar.
De lijst van landen met moeilijke of zeer moeilijke
levensomstandigheden wordt periodiek door de Instelling vastgesteld.
Het totale pensioen kan niet meer bedragen dan
70 % van het basissalaris. De in artikel 9 van bijlage
VIII van het Statuut bedoelde verlaging wordt slechts
toegepast op het deel van de pensioenrechten dat uit
hoofde van de jaren van werkelijke dienst is verworven.
Artikel 26
De echtgenoot, de kinderen en andere personen die
ten laste van de ambtenaar komen, zijn gedekt door
een verzekering voor ongevallen, die zich buiten de
Gemeenschap kunnen voordoen in een land dat is
opgenomen op een daartoe door het tot aanstelling
bevoegde gezag vastgestelde lijst.
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De helft van de benodigde premie komt ten laste van
de ambtenaar, terwijl de andere helft door de Instelling wordt gedragen.
HOOFDSTUK 5
TUCHTREGELING
Artikel 27
Voor het onder titel VIII bis van het Statuut vallende
personeel waarop een tuchtprocedure wordt toegepast, dient de Tuchtraad te zijn samengesteld uit een
bij een zetel van de Instelling tewerkgesteld lid dat
bij loting op elk van de lijsten wordt aangewezen.
HOOFDSTUK 6
OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 28
Overeenkomstig door het tot aanstelling bevoegde
gezag, na advies van het Personeelscomité, te nemen
toepassingsmaatregelen ontvangt de ambtenaar gedurende een periode die is beperkt tot de duur van de
op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze
bepalingen lopende tewerkstelling, doch ten hoogste
gedurende vijf jaren, een bezoldiging waarvan de
hoogte ten minste gelijk is aan de bezoldiging die hij
ontving op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze bepalingen.".
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III
(Bekendmakingen)

EUROPEES PARLEMENT
Aankondiging van een algemeen vergelijkend onderzoek
(86/C 284/08)
Het Secretariaat-generaal van het Europese Parlement organiseert het volgende algemeen vergelijkend onderzoek:
— vergelijkend onderzoek nr. PE/111/LA — Italiaanstalige vertalers ('),
(loopbaan LA 7/6).

O PB nr. C 284 van 11.11. 1986 (Italiaanse uitgave).
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COMMISSIE
Bericht van inschrijving voor de verkoop, overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 3418/82, van oliehoudende zaden die in het bezit zijn van een interventiebureau (permanente
verkoop)
(86/C 284/09)
Naam, adres, telexnummer en telefoonnummer van het interventiebureau

Instituto do Azeite e Produtos Oleaginosos
Avenida Sidónio Pais
NMO-1?
1098 Lisboa Codex
Portugal

Tel. 56 83 81/5
Telex 18384 IAPO P

Soort van zaden: zonnebloemzaad
Nummer
van de partij

Nominaal gewicht
(in ton)

Oogstjaar

1

2 479,287

1986

Fabrica da Quimigal, Alferrarede
2200 Abrantes

3

1 011,136

1986

Cabecos Brancos, Portalegre

4

1 519,750

1986

Cabecos Brancos, Portalegre

8

1 427,393

1986

Fabrica de Oleos Vegetais de Sta. Catarina,
Sta. Catarina, Setübal

Plaats van opslag
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EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

WOON-WERKVERKEER:
ERVARINGEN MET PARTICIPATIE

In het kader van haar Werkprogramma voor 1983 heeft de Europese Stichting tot verbetering
van de levens- en arbeidsomstandigheden de aanzet gegeven tot onderzoek naar de invloed van
de partijen die betrokken zijn bij de planning, de financiering en het beheer van het woonwerkverkeer.
Het onderzoek werd uitgevoerd in vijf Lid-Staten (Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië en
het Verenigd Koninkrijk) door de volgende instellingen:
a) Aalborg Universiteit — Instituut voor ontwikkeling en planning;
b) Conseil a la décision et a la réalisation en aménagement urbain, rural et régional
(CODRA), Bagneux;
c) University College Dublin — Centre for Transport Studies;
d) Istituto ricerca e progettazione economica e territoriale (ECOTER), Rome;
e) Oxford University — Transport Studies Unit (TSU).
Naast de nationale studies is er een geconsolideerd rapport samengesteld door het Transport
and Road Research Laboratory (TRRL), Crowthorne, Verenigd Koninkrijk.
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