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I

(Mededelingen)

RAAD
Mededeling van de Raad
(93 /C 187/01 )

Ten vervolge op de nederlegging op 2 juni 1993 door het Koninkrijk Spanje van de akte van
bekrachtiging van het op 18 mei 1992 in Funchal ondertekende Verdrag inzake de toetreding
van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (') treedt dit Verdrag, overeenkomstig arti
kel 5, eerste alinea, op 1 september 1993 in werking tussen het Koninkrijk der Nederlanden,
dat de akte van bekrachtiging reeds heeft nedergelegd, en het Koninkrijk Spanje.
O PB nr. L 333 van 18 . 11 . 1992 .

Mededeling van de Raad
(93 /C 187 /02)

Aangezien het Koninkrijk der Nederlanden op 24 mei 1993 voor de Nederlandse Antillen en
Aruba de akte van bekrachtiging van het op 19 juni 1980 te Rome ter ondertekening openge
stelde Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (x)
heeft nedergelegd, zal dat Verdrag overeenkomstig artikel 27, lid 2, onder c), en artikel 29, lid
2 , op 1 augustus 1993 in werking treden voor de Nederlandse Antillen en Aruba.
O PB nr. L 266 van 9 . 10 . 1980 .
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Nr. C 187 / 2

COMMISSIE
ECU O

8 juli 1993
(93 /C 187 /03) .

Bedrag in nationale valuta voor één eenheid :
Belgische en
Luxemburgse frank

40, 2753

Deense kroon

7,53803

Duitse mark

1,95509

Griekse drachme

267,102

Peseta

149,659

Franse frank

6,63709

Iers pond

0,804662
1791,52

Lire

Gulden
Escudo

Pond sterling

2,19806
186,672

0,767686

US-dollar

1,14769

Canadese dollar

1,47478

Yen

124,467

Zwitserse frank

1,73588

Noorse kroon

8,30985

Zweedse kroon

9,07765

Finse mark

6,54642

Oostenrijkse schilling

13,7619

IJslandse kroon

81,8073

Australische dollar

1,68530

Nieuwzeelandse dollar

2,09624

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 omwisse
lingskoersen van de ecu per telex geeft;

de mededeling niet onderbreken vóór het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door het
teken „ffff".

Noot: De Commissie heeft ook een telexapparaat met automatische beantwoorder (nr. 21791 ) en een tele

kopieerapparaat met automatische beantwoorder (nr. 296 10 97) die dagelijkse gegevens betreffende
de berekening van de landbouwomrekeningskoersen verstrekken.

n Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van 30. 12. 1978,

blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1971 /89 (PB nr. L 189 van 4. 7. 1989, blz. 1).

Besluit 80/ 1 184/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. L 311 van 30 . 10 . 1981 , blz. 1 ).
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Nr. C 187 / 3

Bericht dat een anti-dumpingmaatregel binnenkort vervalt
(93 /C 187 / 04)

1.

De Commissie deelt mede dat, behalve wanneer een nieuw onderzoek volgens onder

staande procedure wordt geopend, de in de bijlage vermelde anti-dumpingmaatregel binnen zes
maanden zal vervallen ingevolge artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad
van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen
die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (').
2 . Procedure

Belanghebbende partijen kunnen een schriftelijk verzoek om een nieuw onderzoek indienen.
Dit verzoek dient voldoende bewijs te bevatten dat het vervallen van de maatregel tot nieuwe

schade zou leiden of dreigen te leiden. Voorts zal de Commissie de partijen, die daarom bij het
mededelen van hun standpunt verzoeken, in de gelegenheid stellen dit standpunt mondeling toe
te lichten, indien zij van mening zijn dat zij door het resultaat van de procedure waarschijnlijk
worden getroffen en dat er bijzondere redenen aanwezig zijn hen mondeling te horen.
3 . Termijn

Verzoeken van een belanghebbende partij om een nieuw onderzoek in te stellen en verzoeken
om standpunten mondeling toe te lichten, dienen schriftelijk te worden gericht aan de Commis
sie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen (Afde
ling I.C.2.), Wetstraat 200, B-1049 Brussel (2), binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen na
de publikatie van dit bericht.
Indien een verzoek om een nieuw onderzoek niet in gepaste vorm binnen de bovengenoemde
tijdslimiet wordt ontvangen, kan de Commissie het verzoek ter zijde leggen en zal de betrok
ken maatregel automatisch vervallen, overeenkomstig artikel 15, lid 1 , van bovengenoemde
verordening.

4. Indien de Commissie een onderzoek van de maatregel instelt, dan maakt zij dit door
middel van een mededeling in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend vóór
het einde van de betrokken periode van vijf jaar. De maatregel blijft hangende het resultaat van
dit onderzoek van kracht.

5. Dit bericht wordt gepubliceerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2, van
bovengenoemde verordening.

Produkt

Seríele impact
hele-letterprinters
(margrietwielprinters)

Land van oorsprong

Maatregel

of van uitvoer

Japan

Recht

O PB nr. L 209 van 2 . 8 . 1988 , blz. 1 .
C) Telex 21877 COMEU B ; telefax (32-2) 295 65 05 .

Referentie

Verordening (EEG) nr. 34/ 89
PB nr. L 5 van 7 . 1 . 1989
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Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. IV/M.326 — Toyota Motor Corp./Walter Frey/Toyota France)
(93 /C 187/05)

Op 1 juli 1993 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aan
gemelde concentratie en haar verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze

beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 , onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van
de Raad (1). Belanghebbende derden kunnen een afschrift van deze beschikking verkrijgen
door een schriftelijk verzoek in te dienen op onderstaand adres :
Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Directoraat-generaal Concurrentie (DG IV),
Task Force Fusiecontrole,

Kortenberglaan 150,
B-1049 Brussel .

O PB nr. L 395 van 30. 12. 1989 ; rectificatie in PB nr. L 257 van 21 . 9. 1990, blz. 13.

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(93 /C 187/06)

Datum van goedkeuring : 4 . 3 . 1993

Lid-Staat : Duitsland (Niedersachsen)

— alleen voor machines die uitsluitend in het kader van

maatregelen ter bescherming van natuurlandschap
worden gebruikt, steun wordt verleend

Steunmaatregel nr.: 538 /92

Titel: Maatregelen ter bescherming van natuur en land

Datum van goedkeuring : 15 . 6 . 1993

schap

Lid-Staat : Duitsland

Doelstelling : Instandhouding van een typisch landschap
en natuurbescherming via door de lagere overheden en,
in uitzonderlijke gevallen, door de landbouwers uit te

Steunmaatregel nr.: N 226/93

voeren maatregelen

Rechtsgrondslag : Richtlinie über Maßnahmen für Natur
schutz und Landschaftspflege

Uitgetrokken begrotingsmiddelen: 1992 : 6 miljoen ecu ;

Doelstelling : Maatregelen tot aanpassing van het pro
duktievermogen in de sector zeevisserij

Rechtsgrondslag : Richtlinie zur Ausführung des Titels

VII der Verordnung (EWG) Nr. 4028 /86 des Rates vom

18 . Dezember 1986 über Gemeinschaftsmaßnahmen zur

Verbesserung und Anpassung der Strukturen im Bereich

der Fischerei und der Aquakultur (Richtlinie „Anpassung

1993 : 6,7 miljoen ecu

der Kapazitäten" vom 13 . Juni 1991 , geändert am 5 . Juni

Steunintensiteit : Aankoop van gronden (biotopen) en

Uitgetrokken begrotingsmiddelen : 1993 : 19,75 miljoen

kosten van maatregelen met het oog op herstel en onder
houd van heggen, bomen enz.: tot 80 °/o ; aanschaf van
speciale machines : 20 %
Looptijd : 2 jaar

Voorwaarden : De Commissie heeft nota genomen van de

verklaring van de Duitse autoriteiten dat :

— particuliere bedrijven slechts in uitzonderlijke geval
len voor steun in aanmerking komen en

1992)
DM

Steunintensiteit : Het bedrag is vastgesteld in overeen

stemming met het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
4028 / 86, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3944/90
Looptijd: Onbepaald
Voorwaarden : De voorwaarden die zijn opgenomen in
de artikelen 23 tot en met 26 en de bijlagen IV en V van
Verordening (EEG) nr. 4028 / 86
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Nr. C 187 / 5

II

(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de detachering van werknemers
met het oog op het verlenen van diensten (')
(93 /C 187/07)

COM(93) 225 def. — SYN 346

(Door de Commissie krachtens artikel 14% lid 3, van het EEG-Verdrag ingediend op 16 juni
1993)

O PB nr. C 225 van 30. 8 . 1991 , blz. 6.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGDE TEKST

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de
detachering van werknemers met het oog op het verlenen

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betref
fende de detachering van werknemers met het oog op het

van diensten

verlenen van diensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Ongewijzigd

lid 2, en artikel 66,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Ongewijzigd

In samenwerking met het Europees Parlement,

Ongewijzigd

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité,

Ongewijzigd

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 3, onder c),
van het EEG-Verdrag, de verwijdering tussen de Lid
Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van perso
nen en diensten een van de doelstellingen van de Ge
meenschap vormt;

Ongewijzigd

Overwegende dat alle beperkingen op het leveren van
diensten op grond van nationaliteit of plaats van vesti
ging krachtens het Verdrag sinds het einde van de over
gangsperiode verboden zijn ;

Ongewijzigd

(nieuw)

Overwegende dat het vrij verlenen van diensten in het
kader van de interne markt een fundamenteel beginsel
van het EEG-Verdrag is, als uitgelegd door het Hof van
Justitie ; dat bepaalde beperkingen echter kunnen worden
ingevoerd wanneer deze om redenen van publiek belang
gerechtvaardigd zijn ;

Nr. C 187/6
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GEWIJZIGDE TEKST

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

Overwegende dat de voltooiing van de interne markt een
dynamische omgeving biedt voor het leveren van dien

9 . 7 . 93

Ongewijzigd

sten en voor transnationale onderaanneming doordat een

groeiend aantal ondernemingen ertoe wordt aangezet
hun werknemers tijdelijk in het buitenland te plaatsen

om werk te presteren op het grondgebied van een andere

Lid-Staat dan de Staat waarin deze werknemers ge
woonlijk werkzaam zijn ;

Overwegende dat het verlenen van diensten geschiedt in

Ongewijzigd

de vorm van het uitvoeren van werkzaamheden door de
dienstverlener, dan wel in de vorm van beschikbaarstel

ling van arbeidskrachten die voor de uitvoering van een
overheids- of particuliere opdracht door een onderne
ming worden gebruikt;

Overwegende dat de bevordering van het grensover
schrijdend leveren van diensten een klimaat vereist
waarin sprake is van eerlijke mededinging, hetgeen niet

Overwegende dat de bevordering van het grensover
schrijdend leveren van diensten eerlijke mededinging
noodzakelijk maakt, hetgeen niet kan worden bereikt
zonder maatregelen die de rechten van de werkenden

van de rechten van de werkenden waarborgen ;

garanderen ;

Overwegende dat de transnationalisatie van de arbeids
verhouding problemen opwerpt met betrekking tot de
wetgeving die van toepassing is op de arbeidsverhouding
en dat het in het allerhoogste belang van de partijen is de

Ongewijzigd

kan worden bereikt zonder maatregelen die de naleving

voorwaarden vast te stellen die voor de betreffende ar
beidsverhouding gelden ;

Overwegende dat het communautaire recht niet eraan in
de weg staat dat de Lid-Staten hun wetgeving of door de
sociale partners gesloten collectieve arbeidsovereenkom
sten toepassen op elke persoon die, zelfs op tijdelijke ba
sis, op hun grondgebied werkzaam is, ofschoon de werk
gever van deze persoon in een andere Lid-Staat is geves
tigd; dat het communautaire recht de Lid-Staten niet
verbiedt de naleving van deze bepalingen met behulp van
de gepaste middelen te waarborgen ;

Ongewijzigd

Overwegende dat Richtlijn 71 /305/EEG van de Raad

Ongewijzigd

van 26 juli 1971 betreffende de coördinatie van de pro
cedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
de uitvoering van werken O, laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 89/440/EEG (2), strikte bepalingen vaststelt be
treffende de controle van de geschiktheid van inschrijvers

op basis van hun economische, financiële of technische
capaciteit ;

Overwegende dat bij Richtlijn 89/440/EEG en Richtlijn
90/531 /EEG van de Raad van 17 september 1990 betref

fende de procedures voor het plaatsen van opdrachten in
de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en te

lecommunicatie (3) een doorzichtigheidsclausule is inge

voerd waardoor de aanbestedende dienst de inschrijvers

de noodzakelijke informatie kan verstrekken met betrek
king tot de op het betreffende werk van toepassing
zijnde arbeidsvoorwaarden ;
(') PB nr. L 185 van 16. 8 . 1971 , blz. 5.
O PB nr. L 210 van 21 . 7. 1989, blz. 1 .
(3) PB nr. L 297 van 29. 10. 1990, blz. 1

Ongewijzigd
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GEWIJZIGDE TEKST

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

Overwegende dat IAO-Verdrag nr. 94 betreffende ar
beidsclausules in overheidsopdrachten op 20 september
1952 van kracht is geworden ;
Overwegende dat het op 19 juni 1980 (') door acht Lid
Staten in Rome ondertekende Verdrag inzake het recht
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
op 1 april 1991 in deze Lid-Staten van kracht is gewor

Nr. C 187 / 7

Ongewijzigd

Ongewijzigd

den ;

Overwegende dat artikel 3 van dit Verdrag als algemene
regel de vrijheid van rechtskeuze door de partijen vast
legt; dat de overeenkomst, bij gebreke van een rechts
keuze, overeenkomstig artikel 6, lid 2, wordt beheerst

Ongewijzigd

door het recht van het land waarin de werknemer ter

uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid
verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land te

werk is gesteld, of, indien de werknemer gewoonlijk niet
zijn arbeid in een zelfde land verricht, door het recht van
het land waar zich de vestiging bevindt die hem in dienst
heeft genomen, tenzij uit het geheel der omstandigheden
blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden
met een ander land, in welk geval het recht van dat land
toepasselijk is ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van
het voornoemde Verdrag de rechtskeuze van de partijen
er niet toe kan leiden dat de werknemer de bescherming
verliest welke hij geniet op grond van de dwingende be

Ongewijzigd

palingen van het recht dat ingevolge artikel 6, lid 2, bij
gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou
zijn ;

Overwegende dat, overeenkomstig het in artikel 20 van
het genoemde Verdrag vervatte beginsel van voorrang
van het Gemeenschapsrecht, het Verdrag van Rome de
toepassing van bepalingen onverlet laat die voor bijzon

Ongewijzigd

dere kwesties de keuze van wettelijke regels vastleggen

met betrekking tot verbintenissen uit overeenkomst en
die zijn of zullen worden neergelegd in besluiten van de
Instellingen van de Europese Gemeenschappen of in ter
uitvoering van deze besluiten geharmoniseerde nationale
wetgevingen ;

Overwegende dat reeds een minimale harmonisatie van
de arbeidswetgevingen van de Lid-Staten heeft plaatsge

Ongewijzigd

vonden ; dat er echter nog steeds verschillen bestaan met

betrekking tot de sociale rechten die door de van kracht
zijnde nationale wetgevingen en collectieve arbeidsover
eenkomsten worden gegarandeerd ;
Overwegende dat te dien einde de wetgevingen van de
Lid-Staten moeten worden gecoördineerd ten einde een
kern van dwingende bepalingen voor minimale bescher
ming vast te leggen, die in het ontvangende land in acht
moeten worden genomen door werkgevers die werkne
mers detacheren om tijdelijk werk uit te voeren op het
grondgebied van een Lid-Staat waar de diensten worden
verleend ;

O PB nr. L 266 van 9. 10 . 1980, blz. 1 .

Overwegende dat, zolang deze verschillen in sociale
rechten niet zijn verkleind c.q. weggewerkt, de wetgevin
gen van de Lid-Staten moeten worden gecoördineerd,
ten einde een kern van dwingende bepalingen voor mini
male bescherming vast te leggen, die in het ontvangende
land in acht moeten worden genomen door werkgevers
die werknemers detacheren om tijdelijk werk uit te voe
ren op het grondgebied van een Lid-Staat waar de dien
sten worden verleend ; dat een dergelijke coördinatie al
leen via communautaire wetgeving tot stand kan worden
gebracht;
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GEWIJZIGDE TEKST

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

Overwegende dat de stabiliteit van arbeidsverhoudingen
voor detacheringen van korte duur niet mag worden ver

9 . 7 . 93

Ongewijzigd

stoord wat de betaalde minimumlonen en het minimum

aantal betaalde vakantiedagen betreft; dat daarom moet
worden voorzien in een uitzondering op sommige bepa
lingen van de richtlijn ;

Overwegende dat een ,,harde kern van duidelijk om

Ongewijzigd

schreven beschermende bepalingen echter door de
dienstverlener in acht moet worden genomen, ongeacht
de duur van de detachering van de werknemer;
(nieuw)

Overwegende dat de dwingende bepalingen voor mini
male bescherming die in het ontvangende land van
kracht zijn, echter niet de toepassing mogen verhinderen
van de in de van toepassing zijnde wetgeving vastge
stelde arbeidsvoorwaarden die gunstiger voor de werkne
mers zijn ;

Overwegende dat, ten einde de doelstellingen van deze
richtlijn te verwezenlijken, ondernemingen die buiten de
Gemeenschap zijn gevestigd, moet worden onderworpen

Ongewijzigd

aan dezelfde „harde kern" van beschermende bepalingen

met betrekking tot hun werknemers die tijdelijk werk
uitvoeren op het grondgebied van een Lid-Staat;
Overwegende dat deze richtlijn de nationale wetgevin
gen onverlet laat met betrekking tot de beschikbaarstel
ling van arbeidskrachten, inzonderheid het functioneren

van uitzendbureaus, alsmede met betrekking tot de toe

gang, het verblijf en de indienstneming van werkenden
uit derde landen,

Overwegende dat deze richtlijn, zonder afbreuk te doen
aan andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht, niet
de verplichting oplegt om het bestaan van uitzendbu
reaus wettelijk te erkennen en geen afbreuk doet aan de
toepassing door de Lid-Staten van hun wetgeving betref

fende de beschikbaarstelling van arbeidskrachten en uit

zendbureaus op bedrijven die niet op hun grondgebied
zijn gevestigd, maar daarop in het kader van het verle
nen van diensten werkzaam zijn ;
(nieuw)

Overwegende dat deze richtlijn zowel de door de Ge
meenschap met derde landen gesloten overeenkomsten
als de wetgeving van de Lid-Staten met betrekking tot de
toegang tot hun grondgebied van verleners van diensten

uit derde landen onverlet laat ; dat deze richtlijn eveneens

de nationale wetgevingen met betrekking tot de toela

ting, het verblijf en de toegang tot de arbeidsmarkt van

werknemers uit derde landen onverlet laat ;
(nieuw)

Overwegende dat de bevoegde autoriteiten in de ver

schillende Lid-Staten bij de tenuitvoerlegging van deze
richtlijn met elkaar moeten samenwerken; dat de Lid

Staten geëigende maatregelen moeten nemen ingeval niet
aan de bepalingen van deze richtlijn wordt voldaan ;
(nieuw)

Overwegende dat de Commissie vijf jaar na de voor de
tenuitvoerlegging van deze richtlijn voorgeschreven da
tum moet bekijken of de richtlijn naar behoren functio
neert met het oog op het, zo nodig, doen van voorstellen
om passende wijzigingen daarin aan te brengen,
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HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
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HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 1

Deze richtlijn is van toepassing op ondernemingen, on
geacht de Staat waarin deze gevestigd zijn, die hun

Deze richtlijn is van toepassing op arbeidsverhoudingen
die hun beslag vinden in het kader van het verlenen van
diensten, als bedoeld in artikel 2 , ongeacht of de onder
neming is gevestigd in een Lid-Staat of in een land dat
geen Lid-Staat is .

werkzaamheden uitvoeren in het kader van het verlenen

van diensten in de zin van het Verdrag.

Artikel 2

Artikel 2

Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in artikel 1
bedoelde onderneming :

Ongewijzigd

a) gedurende de tenuitvoerlegging van een overeen
komst voor de uitvoering van werken of diensten een
werknemer op het grondgebied van een Lid-Staat de
tacheert ten behoeve of onder leiding van die onder
neming ; of

a) Ongewijzigd

b) zijnde een uitzendbureau , een werknemer plaatst bij
een inlenende onderneming die in een Lid-Staat is ge
vestigd of aldaar een vestiging heeft, voor zover er
gedurende de duur van de terbeschikkingstelling een
arbeidsverhouding bestaat tussen het uitzendbureau

b) Ongewijzigd

en de werknemer ; of

c) een werknemer plaatst bij een van haar vestigingen of
bij een andere onderneming die in een Lid-Staat is
gevestigd, voor zover er gedurende de duur van de
detachering een arbeidsverhouding bestaat tussen de
eerstgenoemde onderneming en de werknemer.

c) een werknemer plaatst bij een van haar vestigingen of
bij een andere onderneming die werkzaamheden uit
voert in een Lid-Staat, voor zover er gedurende de
duur van de detachering een arbeidsverhouding be
staat tussen de eerstgenoemde onderneming en de
werknemer.

Artikel 3

Artikel 3

1 . De Lid-Staten zien erop toe dat, ongeacht de wet
geving die van toepassing is op de arbeidsverhouding, de
onderneming de werknemer niet de arbeidsvoorwaarden
ontzegt die op de plaats waar het werk tijdelijk wordt
uitgevoerd van toepassing zijn op werkzaamheden van
dezelfde aard, op voorwaarde dat :

1 . De Lid-Staten zien erop toe dat, ongeacht de wet
geving die van toepassing is op de arbeidsverhouding, de
in artikel 2 bedoelde onderneming de werknemer niet de
arbeidsvoorwaarden ontzegt die op de plaats waar het
werk tijdelijk wordt uitgevoerd van toepassing zijn op
werkzaamheden van dezelfde aard, op voorwaarde dat :

a) deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve arbeids
overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken, die
van toepassing zijn op de gehele betreffende beroeps
groep en de gehele betreffende bedrijfstak, een erga

a) deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve arbeids
overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken in
de zin van lid 4 ;

omnes-effect hebben en /of wettelijk verbindend zijn
verklaard voor de betreffende beroepsgroep en de be
treffende bedrijfstak, en

b) deze voorwaarden betrekking hebben op de volgende
zaken :

i) maximumaantal werkuren per dag en per week,
rustpauzes, werk op zondagen en nachtwerk ;

b) deze voorwaarden betrekking hebben op de volgende
zaken :

i) maximumaantal werkuren per dag en per week,
rustpauzes , werk op zaterdag en zondag, nacht
werk en werk in ploegendienst ;
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ii) minimumaantal betaalde vakantiedagen ;

ii) feestdagen en minimumaantal betaalde vakantie

iii) minimumlonen, inclusief vergoedingen voor

iii) minimumlonen, inclusief vergoedingen voor

iv) de voorwaarden voor de ^terbeschikkingstelling

iv) Ongewijzigd

dagen ;
overwerk en toelagen ;

overwerk en toelagen, maar exclusief uitkeringen
uit hoofde van particuliere bedrijfsstelsels ;

van werknemers, inzonderheid de levering van
arbeidskrachten door uitzendbureaus ;

v) gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;

v) Ongewijzigd

vi) beschermende maatregelen met betrekking tot de

vi) Ongewijzigd

arbeidsvoorwaarden van zwangere vrouwen of

van vrouwen die recentelijk zijn bevallen, van

kinderen, jongeren, en andere groepen die bij
zondere bescherming genieten ;

vii) gelijke behandeling van mannen en vrouwen en

vii) gelijke behandeling van mannen en vrouwen en

afschaffing van discriminatie op grond van huids

afschaffing van discriminatie op grond van huids
kleur, ras, religie, overtuiging, nationaliteit of so

kleur, ras, religie, overtuiging, nationaliteit, so
ciale achtergrond of sexuele geaardheid.

ciale achtergrond.
2.

Lid 1 , onder b), ii) en iii), is niet van toepassing op

de in artikel 2 genoemde arbeidsverhoudingen wanneer
de duur van de detachering van de werknemers korter is
dan drie maanden, zulks binnen een referentieperiode

van een jaar te rekenen vanaf het begin van de detache

ring. Bij de berekening van de periode van drie maanden
dient rekening te worden gehouden met alle vooraf
gaande periodes tijdens welke de functie werd opgevuld
met behulp van een gedetacheerde werknemer.

2.

Lid 1 , onder b), ii) en iii), is niet van toepassing op

de in artikel 2 genoemde arbeidsverhoudingen wanneer
de duur van de detachering van de werknemers korter is
dan een maand, zulks binnen een referentieperiode van

een jaar te rekenen vanaf het begin van de detachering.
Bij de berekening van de periode van een maand wordt
rekening gehouden met alle voorafgaande periodes tij
dens welke de functie werd opgevuld met behulp van een
gedetacheerde werknemer.
(nieuw)

3. Lid 1 mag niet de toepassing verhinderen van de in
de van toepassing zijnde wetgeving vastgestelde arbeids
voorwaarden die gunstiger voor de werknemers zijn.
(nieuw)

4.

Voor de toepassing van lid 1 , onder a), wordt on

der collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechter

lijke uitspraken verstaan de overeenkomsten of uitspra

ken die door alle ondernemingen in het betreffende

geografische gebied en in de betreffende beroepsgroep of

bedrijfstak moeten worden nageleefd. Bij ontstentenis

daarvan kunnen de Lid-Staten die collectieve arbeids
overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken opne

men welke algemeen van toepassing zijn in het betref
fende gebied of in de betreffende beroepsgroep of be
drijfstak, mits de toepassing daarvan op de in artikel 2

bedoelde onderneming een gelijke behandeling inzake de
in lid 1 , onder b), vermelde aangelegenheden garandeert
tussen die onderneming en op het nationaal grondgebied
gevestigde ondernemingen die zich in een soortgelijke si
tuatie bevinden .
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(nieuw)
Artikel 4

1.

De Lid-Staten zorgen voor de goede samenwerking

tussen de overheidsinstanties in verband met aangelegen
heden die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van
deze richtlijn. Te dien einde wijzen zij verbindingsbu
reaus aan . De betreffende bijzonderheden worden aan
de andere Lid-Staten en de Commissie medegedeeld.

2 . De in lid 1 bedoelde bijstand bestaat inzonderheid
in het verstrekken van een antwoord op elke met rede

nen omklede vraag om nadere inlichtingen betreffende
de arbeidsvoorwaarden die overeenkomstig artikel 3 op

gedetacheerde werknemers van toepassing zijn alsmede
over de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van
werknemers, inclusief duidelijke gevallen van misbruik of
mogelijke gevallen van onwettige grensoverschrijdende
activiteiten. De wederzijdse administratieve bijstand
wordt kosteloos verleend .

3.

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat officiële in

formatie over de collectieve arbeidsovereenkomsten die

algemeen van toepassing zijn in de zin van artikel 3, lid
4. door een bevoegde instantie wordt gepubliceerd en
gemakkelijk ter beschikking van de in artikel 2 bedoelde
onderneming wordt gesteld. Bij het ontbreken van derge
lijke informatie is de betreffende onderneming niet door
de bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomsten ge
bonden .

(nieuw)
Artikel 5

De Lid-Staten nemen geëigende maatregelen ingeval niet
aan de bepalingen van deze richtlijn wordt voldaan en

zorgen er inzonderheid voor dat passende procedures
bestaan om op verzoek van de werknemers of hun verte
genwoordigers de naleving van de verplichtingen uit
hoofde van deze richtlijn af te dwingen.
Artikel 6

Artikel 4

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
31 december 1992 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stel
len de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs

rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk
twee jaar na de aanneming van deze richtlijn hieraan te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen,

Ongewijzigd

wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële be

kendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.
(nieuw)
Artikel 7

Vijf jaar na de in artikel 6 genoemde datum bekijkt de
Commissie of deze richtlijn naar behoren ten uitvoer is

gelegd met het oog op het, zo nodig, doen van voorstel
len om passende wijzigingen daarin aan te brengen.
Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
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Voorstel voor een verordening van de Raad waarbij het verboden wordt gevolg te geven aan
eisen in verband met contracten en transacties aan de uitvoering waarvan afbreuk werd gedaan

door Resolutie 757(1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en daarmee verband
houdende resoluties

(93 /C 187/08)

COM(93) 283 def.

(Door de Commissie ingediend op 24 juni 1993)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat de Gemeenschap bij de Verordeningen
(EEG) nr. 1432/92 O , (EEG) nr. 2656/92 (2) en (EEG)
nr. 990/93 (3) maatregelen heeft genomen om de handel
tussen de Gemeenschap en de Federale Republiek Joego
slavië (Servië en Montenegro) te verhinderen ;

Overwegende dat economische subjecten in de Gemeen
schap en derde landen als gevolg van het embargo tegen

de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montene
gro) het risico lopen met eisen van de Federale Repu
bliek Joegoslavië (Servië en Montenegro) te worden ge
confronteerd ;

Overwegende dat de Veiligheidsraad van de Verenigde

Naties Resolutie 757(1992) van 30 mei 1992 heeft aange
nomen waarvan paragraaf 9 betrekking heeft op eisen
van de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Monte

negro) in verband met contracten en transacties aan de
uitvoering waarvan afbreuk werd gedaan door door de

Veiligheidsraad overeenkomstig Resolutie 757(1992) en
daarmee verband houdende resoluties opgelegde maatre
gelen ;

Overwegende dat het noodzakelijk is ondernemers blij
vend tegen dergelijke eisen te beschermen en te voorko

men dat de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en

Montenegro) schadevergoeding ontvangt voor de nega
tieve gevolgen van het embargo ;

Overwegende dat de Gemeenschap en haar Lid-Staten in
het kader van de politieke samenwerking zijn overeenge
komen hun toevlucht te nemen tot een communautair in

strument ten einde de uniforme tenuitvoerlegging in de

gehele Gemeenschap van paragraaf 9 van Resolutie
757(1992) van de Veiligheisraad van de Verenigde Na
ties te verzekeren ;

Overwegende dat deze uniforme tenuitvoerlegging
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstel
lingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap en met name voor voorko
ming van concurrentiedistorsie ;

Overwegende dat het Verdrag voor de vaststelling van
deze verordening in geen andere bevoegdheden voorziet
dan die van artikel 235 ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In het kader van deze verordening wordt verstaan onder :
1 . contract of transactie : elke verrichting ongeacht haar

vorm en de wet die erop van toepassing is, die een of

Overwegende dat de Gemeenschap en haar Lid-Staten in

het kader van de politieke samenwerking zijn overeenge
komen dat de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en

meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen
al dan niet volkomen gelijke partijen omvat; in dit ka
der worden onder „contract" tevens begrepen alle —

Montenegro) het bepaalde in paragraaf 9 van Resolutie
757(1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Na
ties volledig moet naleven en van mening zijn dat, bij een
beslissing tot verzachting dan wel opheffing van de tegen

ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande —
financiële garanties en contra-garanties en kredieten,
mende bijkomende bepalingen ;

de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montene

gro) getroffen maatregelen overeenkomstig paragraaf 31

2 . eis : elke vóór of na de datum van inwerkingtreding

van Resolutie 820(1993) van de Veiligheidsraad, in het
bijzonder rekening moet worden gehouden met eventu
ele niet-naleving door de Federale Republiek Joegoslavië

van deze verordening ingediende eis, ook wanneer
deze de vorm van een rechtsvordering heeft, in ver
band met de uitvoering van een contract of transactie,

(Servië en Montenegro) van paragraaf 9 van Resolutie

en met name :

757(1992);

a) elke eis tot nakoming van alle verplichtingen die

alsmede alle uit een dergelijke transactie voortko

voortvloeien uit of verband houden met een con
tract of een transactie ;

O PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 1 . De verordening is inge
trokken bij Verordening (EEG) nr. 990 /93 (PB nr. L 102
van 28 . 4 . 1993 , blz . 14).

(2) PB nr. L 266 van 12. 9. 1992, blz. 27. De verordening is
ingetrokken bij Verordening (EEG) nr. 990/93.
O PB nr. L 102 van 28 . 4. 1993 , blz. 14 .

b) elke eis tot verlenging of uitbetaling van financiële
garanties of contra-garanties, ongeacht de vorm ;
c) elke eis tot schadeloosstelling in verband met een
contract of een transactie ;
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d) elke reconventionele eis ;

e) elke eis, ook via een exequatur, waarmee wordt
beoogd erkenning of uitvoering van een rechter
lijke of scheidsrechterlijke uitspraak of van een ge
lijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de
plaats van uitspraak;
3 . maatregelen uit hoofde van Resolutie 757(1992) van
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en daar
mee verband houdende resoluties : maatregelen van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of maatrege
len van de Europese Gemeenschappen, van Staten,
landen of internationale organisaties ter uitvoering
van, in verband met of in overeenstemming met de
desbetreffende besluiten van de Veiligheidsraad van

de Verenigde Naties of andere acties, ook militaire,
die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft
toegelaten in verband met het embargo tegen de Fe
derale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) ;

4. natuurlijke of rechtspersonen in de Federale Repu
bliek Joegoslavië (Servië en Montenegro) :

a) de Staat gevormd door de Federale Republiek Joe
goslavië (Servië en Montenegro) of elke openbare
instantie van de Federale Republiek ;

der de dekmantel van een of meer natuurlijke of

rechtspersonen in de Federale Republiek Joegoslavië
(Servië en Montenegro);

d) alle andere natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in
paragraaf 9 van Resolutie 757(1992) van de Veilig
heidsraad van de Verenigde Naties ;

e) alle natuurlijke of rechtspersonen die een eis indienen
die voortvloeit uit of verband houdt met de uitbeta

ling van een financiële garantie of contra-garantie ten
behoeve van een of meer van de hierboven opge
somde natuurlijke of rechtspersonen,
en voortvloeien uit of verband houden met een contract

of transactie aan de uitvoering waarvan direct of indirect
volledig of gedeeltelijk afbreuk werd gedaan door
de maatregelen waartoe overeenkomstig Resolutie
757(1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Na
ties en daarmee verband houdende resoluties werd beslo
ten .

2 . Dit verbod is van toepassing op het grondgebied
van de Gemeenschap alsmede op alle onderdanen van
een Lid-Staat en alle rechtspersonen die overeenkomstig
de wetgeving van een Lid-Staat zijn erkend of opgericht.

b) alle natuurlijke personen die in de Federale Repu
bliek Joegoslavië (Servië en Montenegro) verblij
ven of wonen ;
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Artikel 3

c) alle rechtspersonen die hun zetel of hun hoofd

Onverminderd de maatregelen uit hoofde van Resolutie
757(1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Na

kwartier in de Federale Republiek Joegoslavië
(Servië en Montenegro) hebben ;

ties en daarmee verband houdende resoluties, is artikel 2
niet van toepassing op :

d) alle rechtspersonen waarover de leiding direct of
indirect bij een of meer van de hierboven opge
somde personen berust.
Onverminderd artikel 2 worden de maatregelen waartoe

overeenkomstig Resolutie 757(1992) van de Veiligheids
raad van de Verenigde Naties en daarmee verband hou
dende resoluties werd besloten, ook geacht afbreuk te
doen aan de uitvoering van een contract of een transac
tie, wanneer het bestaan of de inhoud van de eis direct
of indirect uit deze maatregelen voortvloeit.
Artikel 2

1 . Het is verboden eisen in te willigen of maatregelen
te nemen die leiden tot het inwilligen van eisen die af
komstig zijn van :

a) alle natuurlijke of rechtspersonen in de Federale Re

publiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) of die
een natuurlijke of rechtspersoon in de Federale Repu
bliek Joegoslavië (Servië en Montenegro) als tussen
persoon gebruiken ;
b) alle natuurlijke of rechtspersonen die direct of indi
rect handelen voor rekening of ten behoeve van een
of meer natuurlijke of rechtspersonen in de Federale
Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) ;

c) alle natuurlijke of rechtspersonen die zich beroepen
op een overdracht van rechten of een eis indienen on

a) eisen in verband met contracten of transacties, met
uitzondering van financiële garanties en contra
garanties, waarvoor de in dat artikel bedoelde natuur
lijke of rechtspersonen voor een rechterlijke instantie
van een Lid-Staat aantonen dat de partijen de eis
hadden aanvaard voordat de maatregelen uit hoofde
van Resolutie 757(1992) van de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties en daarmee verband houdende
resoluties waren getroffen en dat deze maatregelen
geen invloed hebben gehad op het bestaan of de in
houd van de eis ;

b) eisen tot betaling uit hoofde van een verzekeringscon
tract in verband met een gebeurtenis die heeft plaats
gevonden vóór het treffen van de in artikel 2 be
doelde maatregelen dan wel uit hoofde van een ver
zekeringscontract in een Lid- Staat waar een dergelijk
contract verplicht is ;
c) eisen tot uitbetaling van geldbedragen die zijn gestort
op een uit hoofde van de in artikel 2 bedoelde maat
regelen geblokkeerde rekening, mits deze betaling
geen betrekking heeft op de bedragen die worden uit
gekeerd als garantie van de in dat artikel bedoelde
contracten ;

d) eisen die betrekking hebben op arbeidsovereenkom
sten waarop het recht van de Lid-Staten van toepas
sing is ;
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e) eisen in verband met de betaling van goederen waar

voor de in artikel 2 bedoelde natuurlijke of rechtsper
sonen voor een rechterlijke instantie van een Lid

feit dat ten gevolge van deze maatregelen de uitvoering
niet overeenkomstig de bepalingen van het contract of de
transactie in kwestie heeft plaatsgevonden.

Staat aantonen dat zij waren uitgevoerd vóór het tref
fen van de maatregelen uit hoofde van Resolutie

Artikel 4

Naties en daarmee verband houdende resoluties en

Bij iedere procedure die erop gericht is gevolg te doen
geven aan een eis, rust de bewijslast dat inwilliging van

757(1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde

dat deze maatregelen geen invloed hebben gehad op
het bestaan of de inhoud van de eis ;

de eis niet verboden is op grond van artikel 2 op degene
die tracht aan de eis gevolg te doen geven.

f) eisen in verband met bedragen waarvoor de in ar

tikel 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersonen voor

een rechterlijke instantie van een Lid-Staat aantonen

dat zij verschuldigd zijn uit hoofde van een lening die
is gesloten vóór het treffen van de maatregelen uit

Artikel 5

Elke Lid-Staat bepaalt welke sancties moeten worden
toegepast in geval van inbreuk op de bepalingen van
deze verordening.

hoofde van Resolutie 757(1992) van de Veiligheids

raad van de Verenigde Naties en daarmee verband

Artikel 6

vloed hebben gehad op het bestaan of de inhoud van

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Ge

houdende resoluties en dat deze maatregelen geen in
de eis,

mits de eis geen bedrag omvat in de vorm van interest,
schadeloosstelling of anderszins, ter compensatie van het

meenschappen.

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

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

9 . 7 . 93

Nr. C 187 / 15

III

(Bekendmakingen)

COMMISSIE
Buiklaserprinter — Openbare procedure
(93 / C 187/09)

1 . Aanbestedende dienst: Commissie van de Europese

6 . a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrij
vingen : 30 . 8 . 1993 .

Gemeenschappen, Directoraat Informatica, Eenheid
Logistieke steun en opleiding, de heer G. Gascard,

b) Adres: Zie punt 5 , sub a).

IMCO 3 /2 , Wetstraat 200 , B-1049 Brussel .

c) Taal of talen : Een van de negen officiële talen
van de Europese Gemeenschappen.

2 . a) Wijze van aanbesteding: Openbare aanbesteding.
Referentie : DI/ 93 / 02 .

b)

3. a) Leveringsplaats: Commissie van de Europese Ge
meenschappen in Luxemburg.
b) Object van de aanbesteding: Een on-line bulkla
serprinter ten behoeve van het Rekencentrum van
de EEG voor het afdrukken van circa 1 300 000

pagina's (9 inch) per maand.
c), d)

4 . Leveringstermijn : November 1993 .

7 . a), b),

8.

9 . Financierings- en betalingsvoorwaarden : In overeen
stemming met het standaardcontract van de Com
missie van de Europese Gemeenschappen. De appa
ratuur zal worden gehuurd.
10 ., 11 .

12 . Gestanddoeningstermijn : Zes maanden vanaf de ui
terste datum voor de ontvangst van de inschrijvin
gen .

13 . Gunningscriteria : Het contract zal worden gesloten
met de indiener van de uit economisch oogpunt
voordeligste inschrijving (de beoordelingscriteria zul
len in de aanbestedingsstukken worden gepreci
seerd).

5 . a) Aanvraag van de stukken: Commissie van de Eu
ropese Gemeenschappen, Directoraat Informa
tica, DI/ SLF, de heer L. Bekaert, IMCO 6/ 19,
Wetstraat 200,
B-1049
Brussel,
telefax

14 .

(32-2) 295 50 67 .

15 . Datum van

verzending van de aankondiging:

5 . 7 . 1993 .

b) Uiterste datum voor de aanvraag: 23 . 8 . 1993 .

16. Datum
c)

van

5.7 . 1993 .

ontvangst

van

de

aankondiging:

