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(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake weesgeneesmiddelen (1)
(2000/C 177 E/01)
COM(1999) 298 def.  98/0240(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 16 juni 1999)

(1) PB C 276 van 4.9.1998, blz. 7.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Ongewijzigd

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Volgens de procedure van artikel 189 B van het EG-Verdrag,
(1) Overwegende dat sommige aandoeningen zo zelden voorkomen dat de kosten voor de ontwikkeling en het in de
handel brengen van een geneesmiddel voor diagnose, preventie of behandeling van een dergelijke aandoening niet
zouden worden gedekt door de verwachte verkoop van
het geneesmiddel; dat de farmaceutische industrie niet
bereid zou zijn het geneesmiddel te ontwikkelen onder
normale marktvoorwaarden; dat dergelijke geneesmiddelen derhalve Ðweesgeneesmiddelen worden genoemd;
(2) Overwegende dat patiºnten die lijden aan zeldzame aandoeningen een behandeling van dezelfde kwaliteit moeten
kunnen krijgen als andere patiºnten; dat daarom impulsen
moeten worden gegeven aan onderzoek en ontwikkeling
inzake en het in de handel brengen van geschikte geneesmiddelen door de farmaceutische industrie; dat de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen in de Verenigde Staten
sinds 1983 en in Japan sinds 1993 wordt gestimuleerd;
(3) Overwegende dat in de Europese Unie tot dusver slechts
weinig initiatieven zijn ontwikkeld, zowel op nationaal als
op communautair niveau, om de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen te stimuleren; dat dergelijke initiatieven
het beste op communautair niveau worden genomen
om de schaalvoordelen van een zo groot mogelijke markt
te kunnen benutten en om versnippering van de beperkte
middelen te voorkomen; dat initiatieven op communautair
niveau de voorkeur verdienen boven ongecoördineerde
maatregelen van de lidstaten die kunnen leiden tot concurrentievervalsing en intracommunautaire handelsbelemmeringen;

Volgens de procedure van artikel 251 van het EG-Verdrag,
Ongewijzigd
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(4) Overwegende dat voor stimulerende maatregelen in aanmerking komende weesgeneesmiddelen gemakkelijk en op
eenduidige wijze moeten kunnen worden geïdentificeerd;
dat dit resultaat het beste kan worden bereikt door de
vaststelling van een open en doorzichtige communautaire
procedure voor de aanwijzing van potentiºle geneesmiddelen als weesgeneesmiddelen;
(5) Overwegende dat objectieve criteria voor de aanwijzing
dienen te worden vastgesteld; dat deze criteria gebaseerd
moeten zijn op de prevalentie van de aandoening waarvoor naar middelen voor diagnose, preventie of behandeling wordt gezocht; dat een prevalentie van maximaal
vijf patiºnten met de betrokken aandoening per 10 000
inwoners algemeen als een passende drempel wordt beschouwd; dat een voor de behandeling van een levensbedreigende of slopende overdraagbare ziekte bedoeld geneesmiddel in aanmerking dient te worden genomen ook
wanneer de prevalentie hoger is dan vijf per 10 000;
(6) Overwegende dat voor de behandeling van de aanwijzingsaanvragen een comitØ moet worden opgericht dat
is samengesteld uit deskundigen die door de lidstaten
zijn aangewezen; dat dit comitØ drie door de Commissie
aan te wijzen vertegenwoordigers van patiºntenverenigingen moet omvatten, alsmede drie andere, eveneens door
de Commissie aan te wijzen personen, op voorspraak van
het Bureau; dat het Bureau verantwoordelijk is voor een
adequate coördinatie tussen het ComitØ voor weesgeneesmiddelen en het ComitØ voor farmaceutische specialiteiten;

(5) Overwegende dat objectieve criteria voor de aanwijzing
dienen te worden vastgesteld; dat deze criteria gebaseerd
moeten zijn op de prevalentie van de aandoening waarvoor naar middelen voor diagnose, preventie of behandeling wordt gezocht; dat een prevalentie van maximaal
vijf patiºnten met de betrokken aandoening per 10 000
inwoners algemeen als een passende drempel wordt beschouwd; dat een voor de behandeling van een levensbedreigende, slopende of ernstige en chronische aandoening bedoeld geneesmiddel in aanmerking dient te worden
genomen ook wanneer de prevalentie hoger is dan vijf per
10 000;
Ongewijzigd

(7) Overwegende dat patiºnten met dergelijke aandoeningen
recht hebben op geneesmiddelen van hetzelfde kwaliteits-,
veiligheids- en werkzaamheidsniveau als andere patiºnten;
dat weesgeneesmiddelen derhalve dienen te worden onderworpen aan de normale beoordelingsprocedure; dat
sponsors van weesgeneesmiddelen een communautaire
vergunning moeten kunnen verkrijgen; dat, om de toekenning van een communautaire vergunning te vergemakkelijken, voor tenminste een deel van de aan het Bureau
voor de geneesmiddelenbeoordeling te betalen vergoeding
vrijstelling van betaling moet worden verleend; dat via de
communautaire begroting het Bureau dient te worden
gecompenseerd voor de aldus gederfde inkomsten;

(7) Overwegende dat patiºnten met dergelijke aandoeningen
recht hebben op geneesmiddelen van hetzelfde kwaliteits-,
veiligheids- en werkzaamheidsniveau als andere patiºnten;
dat weesgeneesmiddelen derhalve dienen te worden onderworpen aan de normale beoordelingsprocedure; dat
sponsors van weesgeneesmiddelen een communautaire
vergunning moeten kunnen verkrijgen; dat, om de toekenning of het behouden van een communautaire vergunning
te vergemakkelijken, voor tenminste een deel van de aan
het Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling te betalen
vergoedingen vrijstelling van betaling moet worden verleend; dat via de communautaire begroting het Bureau
dient te worden gecompenseerd voor de aldus gederfde
inkomsten;

(8) Overwegende dat de in de Verenigde Staten en Japan
opgedane ervaring aantoont dat de belangrijkste stimulans
voor de industrie om te investeren in de ontwikkeling en
het in de handel brengen van weesgeneesmiddelen het
vooruitzicht is exclusiviteit op de markt te verkrijgen
voor een aantal jaren, gedurende welke periode een deel
van de investering kan worden terugverdiend; dat de gegevensbescherming waarin artikel 4, lid 8, onder a), punt
iii), van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad voorziet daartoe
een onvoldoende stimulans vormt; dat de exclusiviteit op
de markt echter dient te worden beperkt tot de therapeutische indicatie waarvoor de aanwijzing als weesgeneesmiddel is verkregen; dat in het belang van de patiºnten
de voor een weesgeneesmiddel verleende exclusiviteit op
de markt geen beletsel mag vormen voor het in de handel
brengen van een vergelijkbaar geneesmiddel dat veiliger,
werkzamer of anderszins klinisch superieur is;

(8) Overwegende dat de in de Verenigde Staten en Japan
opgedane ervaring aantoont dat de belangrijkste stimulans
voor de industrie om te investeren in de ontwikkeling en
het in de handel brengen van weesgeneesmiddelen het
vooruitzicht is exclusiviteit op de markt te verkrijgen
voor een aantal jaren, gedurende welke periode een deel
van de investering kan worden terugverdiend; dat de gegevensbescherming waarin artikel 4, lid 8, onder a), punt
iii), van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad voorziet daartoe
een onvoldoende stimulans vormt; dat de lidstaten deze
maatregel niet onafhankelijk zonder een communautaire
dimensie kunnen invoeren, aangezien een dergelijke bepaling strijdig zou zijn met Richtlijn 65/65/EEG; dat dergelijke maatregelen, als ze op ongecoördineerde wijze door
de lidstaten zouden worden vastgesteld, belemmeringen
voor de handel binnen de Gemeenschap zouden creºren,
hetgeen tot verstoring van de concurrentie zou leiden en
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afbreuk zou doen aan de interne markt; dat de exclusiviteit op de markt echter dient te worden beperkt tot de
therapeutische indicatie waarvoor de aanwijzing als weesgeneesmiddel is verkregen zonder afbreuk te doen aan
bestaande intellectuele eigendomsrechten; dat in het belang van de patiºnten de voor een weesgeneesmiddel verleende exclusiviteit op de markt geen beletsel mag vormen
voor het in de handel brengen van een vergelijkbaar geneesmiddel dat significante voordelen zou kunnen opleveren voor de mensen die aan de aandoening lijden;

(9) Overwegende dat sponsors van in het kader van deze
verordening aangewezen weesgeneesmiddelen volledig in
aanmerking dienen te komen voor alle door de Gemeenschap of door de lidstaten verstrekte stimulansen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling inzake geneesmiddelen voor diagnose, preventie of behandeling
van zeldzame ziekten;

Ongewijzigd

(10) Overwegende dat het specifieke programma Biomed 2
binnen het Vierde kaderprogramma inzake onderzoek
en technologische ontwikkeling (1994-1998) voorziet in
steun voor onderzoek inzake de behandeling van zeldzame ziekten, onder andere met betrekking tot methodologieºn voor het in hoog tempo ontwikkelen van weesgeneesmiddelen en inventarissen van beschikbare weesgeneesmiddelen in Europa; dat de desbetreffende steun bedoeld is om de totstandbrenging van grensoverschrijdende
samenwerking te bevorderen met het oog op de uitvoering van fundamenteel en klinisch onderzoek inzake zeldzame ziekten; dat onderzoek naar zeldzame ziekten voor
de Commissie een prioriteit blijft, aangezien daarin is
voorzien in het voorstel van de Commissie voor het Vijfde
Kaderprogramma (1998-2002) voor onderzoek en technologische ontwikkeling; dat deze verordening een juridisch kader vaststelt dat een snelle en effectieve toepassing
van de resultaten van dit onderzoek mogelijk maakt;

(10) Overwegende dat het specifieke programma Biomed 2
binnen het Vierde kaderprogramma inzake onderzoek
en technologische ontwikkeling (1994-1998) heeft voorzien in steun voor onderzoek inzake de behandeling van
zeldzame ziekten, onder andere met betrekking tot methodologieºn voor het in hoog tempo ontwikkelen van
weesgeneesmiddelen en inventarissen van beschikbare
weesgeneesmiddelen in Europa; dat de desbetreffende
steun bedoeld was om de totstandbrenging van grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen met het oog op
de uitvoering van fundamenteel en klinisch onderzoek
inzake zeldzame ziekten; dat onderzoek naar zeldzame
ziekten voor de Gemeenschap een prioriteit blijft, aangezien het is opgenomen in het Vijfde Kaderprogramma
(1998-2002) voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Commissie; dat deze verordening een juridisch
kader vaststelt dat een snelle en effectieve toepassing van
de resultaten van dit onderzoek mogelijk maakt;

(11) Overwegende dat zeldzame ziekten zijn aangemerkt als
prioritair gebied voor communautaire maatregelen binnen
het actiekader op het gebied van de volksgezondheid
(COM(93) 559 def.); dat de Commissie in haar mededeling
betreffende een communautair actieprogramma inzake
zeldzame ziekten binnen het actiekader op het gebied
van de volksgezondheid (COM(97) 225 def.) haar besluit
kenbaar heeft gemaakt binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid prioriteit te geven aan zeldzame ziekten; dat de Commissie een voorstel heeft gedaan
voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een communautair actieprogramma
1999-2003 inzake zeldzame ziekten binnen het actiekader
op het gebied van de volksgezondheid, dat voorlichtingsacties omvat, ter behandeling van clusters van zeldzame
ziekten binnen een bevolking en ter ondersteuning van
patiºntenverenigingen; dat deze verordening gevolg geeft
aan een van de prioriteiten van dit actieprogramma,

Ongewijzigd
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Het doel van deze verordening is een communautaire procedure voor de aanwijzing van geneesmiddelen als weesgeneesmiddel vast te stellen en te voorzien in stimulerende maatregelen voor onderzoek en ontwikkeling inzake en het in de handel
brengen van aangewezen weesgeneesmiddelen.
Artikel 2
Reikwijdte en definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
 geneesmiddel: een geneesmiddel voor menselijk gebruik als
omschreven in artikel 2 van Richtlijn 65/65/EEG;
 weesgeneesmiddel: een overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden van deze verordening aangewezen geneesmiddel;
 sponsor: een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke of
rechtspersoon die de aanwijzing van een geneesmiddel als
weesgeneesmiddel wil verkrijgen of heeft verkregen;
 Bureau: het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling.

Artikel 3
Aanwijzingscriteria
1.
Een geneesmiddel wordt als weesgeneesmiddel aangewezen indien de sponsor kan aantonen dat het betrokken geneesmiddel bestemd is voor diagnose, preventie of behandeling
van een aandoening waaraan minder dan 5 per 10 000 inwoners in de Gemeenschap lijden op het tijdstip van de aanvraag,
en dat er geen bevredigende methode voor diagnose, preventie
of behandeling van de betrokken aandoening bestaat die in de
Gemeenschap is toegelaten, dan wel dat, indien een dergelijke
methode wel bestaat, redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat het geneesmiddel veiliger, werkzamer of anderszins klinisch
superieur zal zijn.

1.
Een geneesmiddel wordt als weesgeneesmiddel aangewezen indien de sponsor kan aantonen dat het betrokken geneesmiddel bestemd is voor diagnose, preventie of behandeling
van een aandoening waaraan minder dan 5 per 10 000 inwoners in de Gemeenschap lijden op het tijdstip van de aanvraag,
en dat er geen bevredigende methode voor diagnose, preventie
of behandeling van de betrokken aandoening bestaat die in de
Gemeenschap is toegelaten, dan wel dat, indien een dergelijke
methode wel bestaat, het geneesmiddel significante voordelen
zal opleveren voor de mensen die aan de aandoening lijden.

2.
Ongeacht lid 1 kan een geneesmiddel ook als weesgeneesmiddel worden aangewezen indien de sponsor kan aantonen
dat het geneesmiddel bedoeld is voor een levensbedreigende of
slopende overdraagbare ziekte in de Gemeenschap en dat het
onwaarschijnlijk is dat zonder de stimulerende maatregelen de
opbrengst van de afzet van het geneesmiddel in de Gemeenschap voldoende zou zijn om de noodzakelijke investering te
rechtvaardigen.

2.
Ongeacht lid 1 kan een geneesmiddel ook als weesgeneesmiddel worden aangewezen indien de sponsor kan aantonen
dat het geneesmiddel bedoeld is voor de diagnose, preventie of
behandeling van een levensbedreigende, slopende of ernstige en
chronische aandoening in de Gemeenschap en dat het onwaarschijnlijk is dat zonder de stimulerende maatregelen de opbrengst van de afzet van het geneesmiddel in de Gemeenschap
voldoende zou zijn om de noodzakelijke investering te rechtvaardigen.
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3.
De Commissie stelt, in overleg met de lidstaten, het Bureau en de belanghebbende partijen, gedetailleerde richtsnoeren
voor de toepassing van dit artikel op.
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Ongewijzigd

Artikel 4
ComitØ voor weesgeneesmiddelen
1.
Er wordt een comitØ voor weesgeneesmiddelen ingesteld,
hierna Ðhet comitØ te noemen.

1.
Er wordt binnen het Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling een comitØ voor weesgeneesmiddelen ingesteld, hierna Ðhet comitØ te noemen.

2.

Ongewijzigd

Het comitØ heeft tot taak:

a) aanvragen voor de aanwijzing van een geneesmiddel als
weesgeneesmiddel die overeenkomstig deze verordening
worden ingediend, te behandelen;
b) indien het daarom wordt verzocht, de Commissie te adviseren over de vaststelling en verdere ontwikkeling van een
beleid inzake weesgeneesmiddelen voor de Europese Unie;
c) de Commissie te assisteren bij het onderhouden van internationale contacten over aangelegenheden met betrekking
tot weesgeneesmiddelen, met name met de Verenigde Staten
en Japan, en van contacten met patiºntenverenigingen.
3.
Het comitØ bestaat uit door de lidstaten benoemde leden
(ØØn per lidstaat), drie door de Commissie benoemde leden die
de patiºntenorganisaties vertegenwoordigen en drie door de
Commissie op voordracht van het Bureau benoemde leden.
De leden van het comitØ worden benoemd voor een termijn
van drie jaar die kan worden verlengd. Zij worden gekozen op
grond van hun activiteiten en hun ervaring op het gebied van
de behandeling van of het onderzoek inzake zeldzame ziekten.

3.
Het comitØ bestaat uit door de lidstaten benoemde leden
(ØØn per lidstaat), drie door de Commissie benoemde leden die
de patiºntenorganisaties vertegenwoordigen en drie door de
Commissie op voordracht van het Bureau benoemde leden.
De leden van het comitØ worden benoemd voor een termijn
van drie jaar die kan worden verlengd. Waar nodig kunnen zij
een beroep doen op de hulp van een deskundige.

4.
Het comitØ kiest zijn voorzitter voor een termijn van drie
jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

Ongewijzigd

5.
De vertegenwoordigers van de Commissie en de directeur
van het Bureau of zijn vertegenwoordiger wonen alle bijeenkomsten van het comitØ bij.
6.

Het Bureau verzorgt het secretariaat van het comitØ.
7.
De leden van het comitØ mogen zelfs na afloop van hun
werkzaamheden geen informatie bekendmaken die onder de
verplichting tot beroepsgeheim valt.

Artikel 5
Aanwijzingsprocedure
1.
Om de aanwijzing van een geneesmiddel als weesgeneesmiddel te verkrijgen dient de sponsor een aanvraag in bij het
Bureau.

1.
Om de aanwijzing van een geneesmiddel als weesgeneesmiddel te verkrijgen dient de sponsor tijdens een willekeurige
fase van de ontwikkeling van het geneesmiddel vóór de indiening van een aanvraag voor een vergunning voor het in de
handel brengen een aanvraag in bij het Bureau.
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Ongewijzigd

a) naam of firmanaam en vast adres van de sponsor;
b) de naam van het werkzame bestanddeel of de werkzame
bestanddelen;
c) de voorgestelde therapeutische indicatie;

Ongewijzigd

d) een motivering waaruit moet blijken dat artikel 3, lid 1 of
lid 2, in het desbetreffende geval van toepassing is.
3.
De Commissie stelt in overleg met de lidstaten, het Bureau en de belanghebbende partijen gedetailleerde richtsnoeren
op betreffende de vorm en de inhoud van de aanwijzingsaanvragen.
4.
Het Bureau verifieert de geldigheid van de aanvraag en
stelt een beknopt verslag op dat bestemd is voor het comitØ.
Indien nodig kan het Bureau de sponsor verzoeken nadere
gegevens en documenten te verstrekken.
5.
Het Bureau ziet erop toe dat het comitØ binnen 60 dagen
na ontvangst van een geldige aanvraag advies uitbrengt.

5.
Het Bureau ziet erop toe dat het comitØ binnen 90 dagen
na ontvangst van een geldige aanvraag advies uitbrengt.

6.
Bij de voorbereiding van zijn advies spant het comitØ zich
tot het uiterste in een consensus te bereiken. Indien geen consensus kan worden bereikt, geeft het advies het standpunt van
de meerderheid van de leden weer. Het advies kan via een
schriftelijke procedure tot stand worden gebracht.

6.
Bij de voorbereiding van zijn advies spant het comitØ zich
tot het uiterste in een consensus te bereiken. Indien geen consensus kan worden bereikt, wordt het advies met een meerderheid van tweederde van de stemmen van de leden van het
comitØ uitgebracht. Het advies kan via een schriftelijke procedure tot stand worden gebracht.

7.
Indien het advies van het comitØ inhoudt dat de aanvraag
niet voldoet aan de in artikel 3, lid 1, vastgestelde criteria, stelt
het Bureau de sponsor daarvan onmiddellijk in kennis. De
sponsor kan binnen 30 dagen na ontvangst van het advies
een omstandig gemotiveerd verzoek om een herziening indienen dat door het Bureau aan het comitØ zal worden voorgelegd. Het comitØ bekijkt tijdens zijn volgende bijeenkomst
of zijn advies dient te worden herzien.

Ongewijzigd

8.
Het Bureau brengt het definitieve advies van het comitØ
onmiddellijk ter kennis van de Commissie, die binnen 30 dagen
na ontvangst van het advies een besluit neemt. In het uitzonderlijke geval dat het ontwerpbesluit niet in overeenstemming
is met het advies van het comitØ, wordt het besluit vastgesteld
volgens de procedure van artikel 72 van Verordening (EEG) nr.
2309/93. Het besluit wordt ter kennis van de sponsor gebracht
en medegedeeld aan het Bureau en de bevoegde autoriteiten
van de lidstaten.
9.
De aangewezen geneesmiddelen worden opgenomen in
het Communautair register van weesgeneesmiddelen.
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10. Elk jaar dient de sponsor bij het Bureau een verslag in
over de stand van zaken bij de ontwikkeling van het aangewezen geneesmiddel.
11.
Om overdracht van de aanwijzing van een weesgeneesmiddel naar een andere sponsor te verkrijgen dient de houder
van deze aanwijzing bij het Bureau een specifieke aanvraag in.
In overleg met de lidstaten, het Bureau en de belanghebbende
partijen stelt de Commissie gedetailleerde richtsnoeren op voor
de vorm waarin de overdrachtsaanvragen moeten worden ingediend en voor de inhoud van deze aanvragen.

Artikel 6

Ongewijzigd

Hulp bij het opstellen van een protocol
1.
De sponsor van een weesgeneesmiddel kan vóór de indiening van een aanvraag voor een vergunning voor het in de
handel brengen het Bureau om advies vragen over de uitvoering van de diverse tests en proeven die noodzakelijk zijn om
de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel
aan te tonen.
2.
Het Bureau stelt een procedure voor de ontwikkeling van
weesgeneesmiddelen op die met name het volgende omvat:
a) hulp bij de ontwikkeling van een protocol en bij de follow-up van klinisch onderzoek;

a) hulp bij de ontwikkeling van een protocol voor preklinische
en klinische proeven tijdens de ontwikkelingsfase en bij de
follow-up van klinisch onderzoek;

b) regelgevingstechnische hulp voor de omschrijving van de
inhoud van de vergunningsaanvraag in de zin van artikel
6 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad.

Ongewijzigd

Artikel 7
Communautaire vergunning voor het in de handel brengen
1.
De voor het in de handel brengen van een weesgeneesmiddel verantwoordelijke persoon kan verzoeken om de afgifte
door de Gemeenschap, overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
2309/93, van een vergunning voor het in de handel brengen
van het betrokken geneesmiddel, zonder dat hij hoeft aan te
tonen dat het geneesmiddel onder een van de delen van de
bijlage bij genoemde verordening valt.
2.
Naast de in artikel 57 van Verordening (EEG) nr. 2309/93
bedoelde bijdrage wordt jaarlijks een speciale bijdrage van de
Gemeenschap aan het Bureau toegekend. Deze bijdrage wordt
door het Bureau uitsluitend gebruikt ter compensatie van het
verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van
de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2309/93 vastgestelde communautaire voorschriften. Over het gebruik dat van deze speciale bijdrage is gemaakt wordt aan het eind van elk jaar door
de directeur van het Bureau een gedetailleerd verslag ingediend.
Eventuele overschotten worden naar het volgende jaar overgedragen en in mindering gebracht op de speciale bijdrage
voor dat jaar.
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3.
De voor een weesgeneesmiddel verleende vergunning
voor het in de handel brengen geldt alleen voor de therapeutische indicaties die beantwoorden aan de criteria van artikel 3.
Dit laat de mogelijkheid onverlet een afzonderlijke vergunning
voor het in de handel brengen aan te vragen voor andere,
buiten het bestek van deze verordening vallende indicaties.

Artikel 8
Exclusiviteit op de markt
1.
Wanneer overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2309/93
een vergunning voor het in de handel brengen wordt verleend
voor een weesgeneesmiddel, wordt door de Gemeenschap en de
lidstaten gedurende een periode van tien jaar geen andere aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen in
aanmerking genomen, noch een vergunning voor het in de
handel brengen verleend, dan wel een bestaande vergunning
voor het in de handel brengen uitgebreid voor een vergelijkbaar
geneesmiddel voor dezelfde therapeutische indicatie.

1.
Wanneer overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2309/93
een vergunning voor het in de handel brengen wordt verleend
of wanneer alle lidstaten volgens de procedure voor wederzijdse
erkenning van de artikelen 7 en 7 bis van Richtlijn 65/65/EEG
of artikel 9, lid 4, van Richtlijn 75/319/EEG een vergunning
voor het in de handel brengen hebben verleend voor een weesgeneesmiddel, wordt, onverminderd de bepalingen van het
recht inzake de intellectuele eigendom of enige andere bepaling
van het communautair recht, door de Gemeenschap en de
lidstaten gedurende een periode van tien jaar geen andere aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen in
aanmerking genomen, noch een vergunning voor het in de
handel brengen verleend, dan wel een bestaande vergunning
voor het in de handel brengen uitgebreid voor een vergelijkbaar
geneesmiddel voor dezelfde therapeutische indicatie.

2.
Deze periode kan echter tot zes jaar worden teruggebracht indien aan het eind van het vijfde jaar een lidstaat
kan aantonen dat, wat het betrokken geneesmiddel betreft, niet
langer aan de criteria van artikel 3 wordt voldaan of dat de
voor het betrokken geneesmiddel aangerekende prijs zodanig is
dat daardoor een overdreven winst kan worden behaald. Daartoe leidt die lidstaat de procedure van artikel 5 in.

Ongewijzigd

3.
In afwijking van lid 1, en onverminderd het recht inzake
intellectuele eigendom of enige andere bepaling van het Gemeenschapsrecht, kan voor dezelfde therapeutische indicatie
een vergunning voor het in de handel brengen worden verleend
voor een vergelijkbaar geneesmiddel indien:
a) de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van het oorspronkelijke weesgeneesmiddel toestemming
heeft gegeven aan de tweede aanvrager, of
b) de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van het oorspronkelijke weesgeneesmiddel niet in staat is
het geneesmiddel in voldoende hoeveelheden te leveren, of
c) de tweede aanvrager in zijn aanvraag kan aantonen dat het
tweede geneesmiddel, hoewel vergelijkbaar met het weesgeneesmiddel waarvoor reeds een vergunning is verleend, veiliger, werkzamer of anderszins klinisch superieur is.
4.
Aan het eind van de periode waarvoor exclusiviteit op de
markt is verleend wordt het weesgeneesmiddel geschrapt uit
het Communautair register van weesgeneesmiddelen.
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5.
In de zin van dit artikel wordt onder een Ðvergelijkbaar
geneesmiddel verstaan een geneesmiddel dat bestaat uit:

5.
De Commissie stelt in de vorm van een toepassingsverordening volgens de procedure van artikel 72 van Verordening
(EEG) nr. 2309/93 uiterlijk ØØn jaar na de vaststelling van deze
verordening definities voor Ðvergelijkbaar geneesmiddel en Ðklinische superioriteit vast.

 dezelfde chemische werkzame stof of werkzame groep van
die stof, met inbegrip van isomeren en mengsels van isomeren, complexen, esters of andere niet-covalente derivaten, mits de farmacologische en toxicologische werkzaamheid daarvan identiek is met die van het oorspronkelijke
product,
 een stof met dezelfde biologische werkzaamheid (ook wanneer die van de oorspronkelijke stof verschilt qua moleculaire structuur, bronmateriaal en/of fabricageproces), mits
de farmacologische werkzaamheid van die stof kwalitatief
en kwantitatief identiek is met die van het oorspronkelijke
product,
 een stof met dezelfde radiofarmaceutische werkzaamheid
(ook wanneer het een stof betreft met een ander radionucleotide, ligand, labellingsplaats of koppelingsmechanisme
tussen het molecuul en de radionuclide), mits de diagnostische of therapeutische indicaties daarvan identiek zijn
met die van het oorspronkelijke product.

6.
De Commissie stelt in overleg met de lidstaten, het Bureau en de belanghebbende partijen gedetailleerde richtsnoeren
voor de toepassing van dit artikel op.

6.
De Commissie stelt in overleg met de lidstaten, het Bureau en de belanghebbende partijen gedetailleerde richtsnoeren
voor de toepassing van dit artikel, met inbegrip van de toepassingsverordening, op.

Artikel 9
Andere stimulerende maatregelen
1.
Geneesmiddelen die overeenkomstig deze verordening als
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen komen in aanmerking
voor stimulerende maatregelen van de Gemeenschap en de
lidstaten ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling inzake weesgeneesmiddelen en ter bevordering van de beschikbaarheid daarvan.

1.
Geneesmiddelen die overeenkomstig deze verordening als
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen komen in aanmerking
voor stimulerende maatregelen van de Gemeenschap en de
lidstaten ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling inzake weesgeneesmiddelen en ter bevordering van de beschikbaarheid daarvan, met name onderzoeksteun voor het middenen kleinbedrijf in het kader van het Vijfde kaderprogramma
voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

2.
Binnen zes maanden na de vaststelling van deze verordening doen de lidstaten de Commissie gedetailleerde gegevens
toekomen over de maatregelen die zij hebben getroffen ter
ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling inzake weesgeneesmiddelen en ter bevordering van de beschikbaarheid daarvan. Deze gegevens worden regelmatig bijgewerkt.

2.
Binnen zes maanden na de vaststelling van deze verordening doen de lidstaten de Commissie gedetailleerde gegevens
toekomen over alle maatregelen die zij eventueel hebben getroffen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling inzake weesgeneesmiddelen en ter bevordering van de beschikbaarheid daarvan. Deze gegevens worden regelmatig bijgewerkt.

3.
De lidstaten overwegen eveneens gehele of gedeeltelijke
vrijstelling van betaling te verlenen voor de vergoedingen die
moeten worden betaald voor aanvragen van vergunningen voor
het in de handel brengen van weesgeneesmiddelen.

Schrappen
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4.
Binnen een jaar na de vaststelling van deze verordening
publiceert de Commissie een gedetailleerde inventaris van alle
door de Gemeenschap en de lidstaten getroffen stimulerende
maatregelen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling
inzake weesgeneesmiddelen en ter bevordering van de beschikbaarheid daarvan. Deze inventaris wordt regelmatig bijgewerkt.

3.
Binnen een jaar na de vaststelling van deze verordening
publiceert de Commissie een gedetailleerde inventaris van alle
door de Gemeenschap en de lidstaten getroffen stimulerende
maatregelen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling
inzake weesgeneesmiddelen en ter bevordering van de beschikbaarheid daarvan. Deze inventaris wordt regelmatig bijgewerkt.

Artikel 10
Algemeen verslag
Binnen zes jaar na de inwerkingtreding van deze verordening
publiceert de Commissie een algemeen verslag over de met de
toepassing van deze verordening opgedane ervaring.

Artikel 11
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dertigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Ongewijzigd
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Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging
van Richtlijn 79/112/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindgebruiker alsmede
inzake de daarvoor gemaakte reclame (1)
(2000/C 177 E/02)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(1999) 339 def.  97/0027(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 1 juli 1999)
(1) PB C 106 van 4.4.1997, blz. 5.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
(1) Overwegende dat in artikel 6, lid 3, van Richtlijn
79/112/EEG is bepaald dat Ðvoor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent de Raad op voorstel van de Commissie vóór het verstrijken van een periode
van vier jaar na de kennisgeving van deze richtlijn de etiketteringsvoorschriften voor de ingrediºnten vaststelt;
(2) Overwegende dat, om een hoog gezondheidsniveau te bereiken en de gezondheid van de consument te beschermen,
op levensmiddelengebied en vooral voor alcoholhoudende
dranken met name door de aanduiding van de ingrediºnten
op de etikettering een passende voorlichting van de consument moet worden gewaarborgd; dat dit des te dringender is geboden omdat de laatste jaren steeds meer alcoholhoudende dranken op de markt komen die gezien de samenstelling en de presentatie kennelijk voor de verkoop
aan jongeren zijn bedoeld; dat bovendien gemeenschappelijke voorschriften voor de etikettering van alcoholhoudende dranken onontbeerlijk zijn voor de totstandkoming
en de handhaving van de interne markt voor deze producten;
(3) Overwegende dat eerdere voorstellen van de Commissie in
het kader van deze opdracht (1) niet de instemming van de
lidstaten hebben verkregen;
(4) Overwegende dat dient rekening te worden gehouden met
de elementen die voortvloeien uit de sedertdien totstandgekomen jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de etikettering van alcoholhoudende dranken (2);
___________
(1) PB C 281 van 26.10.1982, blz. 3, en PB C 122 van 14.5.1992, blz.
12.
(2) Arrest van het HJEG over de ÐZuiverheidswet voor het bier (Reinheitsgebot für Bier) in zaak 178/84 van 12.3.1987, met name de
overwegingen 35 en 36.

Ongewijzigd
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(5) Overwegende dat het de taak van de Gemeenschap is deze
jurisprudentie in wettelijke maatregelen om te zetten;
(6) Overwegende dat het bij Besluit 97/579/EG van de Commissie (1) ingestelde Wetenschappelijk ComitØ voor de menselijke voeding dient te worden geraadpleegd over elke
kwestie in verband met Richtlijn 79/112/EEG die van invloed kan zijn op de volksgezondheid,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Ongewijzigd

Artikel 1
1) Artikel 6, lid 3, van Richtlijn 79/112/EEG wordt gelezen:

1) Artikel 6, lid 3, van Richtlijn 79/112/EEG wordt gelezen:

Ð3. De etiketteringsvoorschriften voor de ingrediºnten
van dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent worden binnen een termijn van:

Ð3. De etiketteringsvoorschriften voor de ingrediºnten
van dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent worden binnen een termijn van vijf jaar na 1
juli 2000:

a) voor:

a) voor:

 wijn (1) met inbegrip van mousserende wijn (2), likeurwijn en parelwijn (3), die ten verkoop aan de
consument wordt aangeboden;

 wijn (1) met inbegrip van mousserende wijn (2), likeurwijn en parelwijn (3), die ten verkoop aan de
consument wordt aangeboden;

 gedeeltelijk gegiste druivenmost (2);

 gedeeltelijk gegiste druivenmost (2);

 gedistilleerde dranken (4);

 gedistilleerde dranken (4);

 gearomatiseerde wijn (5),

 gearomatiseerde wijn, gearomatiseerde dranken op
basis van wijn en gearomatiseerde cocktails op basis
van wijn (5),

vastgesteld in het kader van specifiek voor deze producten geldende communautaire bepalingen;

vastgesteld in het kader van specifiek voor deze producten geldende communautaire bepalingen;

b) voor vastgesteld volgens de procedure van artikel 17.

b) voor alle overige categorieºn producten vastgesteld volgens de procedure van artikel 17.

De inwerkingtreding van de overeenkomstig de procedures
van de punten a) en b) van dit lid vastgestelde voorschriften
gebeurt gelijktijdig.

De inwerkingtreding van de overeenkomstig de procedures
van de punten a) en b) van dit lid vastgestelde voorschriften
gebeurt gelijktijdig.

Voor al deze producten geldt dat de lijst van ingrediºnten
moet worden voorafgegaan door de vermelding: Ðbereid met
behulp van . . ..
___________
(1) Verordening (EEG) nr. 2392/89 van de Raad (PB L 232
van 9.8.1989, blz. 13).
(2) Verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad (PB L 231
van 13.8.1992, blz. 9).
(3) Verordening (EEG) nr. 3895/91 van de Raad (PB L 368
van 31.12.1991, blz. 1).
(4) Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 160
van 12.6.1989, blz. 1).
(5) Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad (PB L 149
van 14.6.1991, blz. 1).

Voor al deze producten geldt dat de lijst van ingrediºnten
moet worden voorafgegaan door de vermelding: Ðbereid met
behulp van . . ..
___________
(1) Verordening (EEG) nr. 2392/89 van de Raad (PB L 232
van 9.8.1989, blz. 13).
(2) Verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad (PB L 231
van 13.8.1992, blz. 9).
(3) Verordening (EEG) nr. 3895/91 van de Raad (PB L 368
van 31.12.1991, blz. 1).
(4) Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 160
van 12.6.1989, blz. 1).
(5) Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad (PB L 149
van 14.6.1991, blz. 1).
___________
(1) PB L 237 van 28.8.1997, blz. 18.
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OORSPRONKELIJK VOORSTEL
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GEWIJZIGD VOORSTEL

2) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
ÐArtikel 14 bis
Het Wetenschappelijk ComitØ voor de menselijke voeding
wordt geraadpleegd over elke kwestie die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt en gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.

Artikel 2
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Ongewijzigd

C 177 E/14
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
Richtlijn 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiºle stelsel
voor het witwassen van geld
(2000/C 177 E/03)
COM(1999) 352 def.  1999/0152(COD)
(Door de Commissie ingediend op 19 juli 1999)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 47, lid 2, eerste en derde zin, en
op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Overwegende dat op 10 juni 1991 Richtlijn 91/308/EEG
van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het
financiºle stelsel voor het witwassen van geld (hierna
Ðde richtlijn te noemen) is aangenomen (1);
(2) Overwegende dat de Commissie in twee rapporten die
overeenkomstig artikel 17 van de richtlijn aan het Europees Parlement en de Raad werden voorgelegd, verslag
heeft uitgebracht over de toepassing van de richtlijn en
over de bij het bestrijden van het witwassen van geld
gemaakte vorderingen (2);
(3) Overwegende dat het Europees Parlement in zijn verslagen
en resoluties naar aanleiding van de twee rapporten van
de Commissie om bijwerking en uitbreiding van de richtlijn van 1991 heeft verzocht (3);
(4) Overwegende dat in het Actieplan van de Groep op hoog
niveau Georganiseerde Criminaliteit, dat door de Europese
Raad van Amsterdam van 16 en 17 juni 1997 is onderschreven, en in het bijzonder in aanbeveling nr. 26 van
dit Actieplan, werd aangedrongen op extra inspanningen
om het witwassen van geld tegen te gaan (4);
(5) Overwegende dat het aanbeveling verdient dat de richtlijn,
die ØØn van de voornaamste internationale instrumenten
voor de bestrijding van het witwassen van geld vormt,
wordt geactualiseerd overeenkomstig de conclusies van
de Commissie en de wensen van het Europees Parlement
en de lidstaten; dat de richtlijn aldus niet alleen de beste
internationale praktijken op dit terrein zou weerspiegelen,
(1) PB L 166 van 28.6.1991, blz. 77.
(2) COM(95) 54 def. en COM(1998) 401 def.
(3) Doc. A4-0187/96 en PB C 198 van 8.7.1996, blz. 245; Doc.
A4-0093/99 en PB C . . .
(4) PB C 251 van 15.8.1997, blz. 1.

maar ook hoge normen zou blijven opleggen tot bescherming van de financiºle sector en andere kwetsbare activiteiten tegen de schadelijke invloed van de opbrengsten
van misdrijven;
(6) Overwegende dat de GATS de leden in staat stelt maatregelen te nemen ter bescherming van de goede zeden,
om redenen van bedrijfseconomisch toezicht en ter verzekering van de stabiliteit en integriteit van het financiºle
stelsel; dat deze maatregelen geen restricties mogen opleggen die verder gaan dan hetgeen gerechtvaardigd is om
deze doelstellingen te bereiken;
(7) Overwegende dat in de richtlijn geen duidelijk antwoord
wordt gegeven op de vraag aan welke nationale autoriteiten de bijkantoren van kredietinstellingen en financiºle
instellingen met hoofdkantoor in een andere lidstaat verdachte transacties moeten melden, en evenmin op de
vraag welke nationale autoriteiten erop toe moeten zien
dat deze bijkantoren artikel 11 van de richtlijn naleven;
(8) Overwegende dat deze materie door het bij artikel 13 van
de richtlijn ingestelde ContactcomitØ Witwassen van geld
is besproken; dat de autoriteiten van de lidstaten waar de
bijkantoren zijn gevestigd, deze meldingen dienen te behandelen en de bovenbeschreven bevoegdheden dienen uit
te oefenen;
(9) Overwegende dat deze verdeling van bevoegdheden duidelijk in de richtlijn dient te worden geregeld door de in
artikel 1 van de richtlijn vervatte definities van Ðkredietinstelling en Ðfinanciºle instelling te wijzigen;
(10) Overwegende dat het Europees Parlement zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over het feit dat de activiteiten
van wisselkantoren en geldovermakingskantoren zich ertoe lenen voor witwasdoeleinden te worden misbruikt; dat
deze activiteiten reeds onder het toepassingsgebied van de
richtlijn zouden moeten vallen; dat, om alle twijfels terzake weg te nemen, in de richtlijn op ondubbelzinnige
wijze dient te worden bevestigd dat deze activiteiten worden bestreken;
(11) Overwegende dat met het oog op het waarborgen van een
zo volledig mogelijke dekking van de financiºle sector
eveneens duidelijk moet worden gesteld dat de richtlijn
van toepassing is op de activiteiten van beleggingsondernemingen in de zin van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad
(Richtlijn Beleggingsdiensten) (5);
(5) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27.
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(12) Overwegende dat de richtlijn de lidstaten enkel verplicht
tot het bestrijden van het witwassen van de opbrengsten
van drugsmisdrijven; dat zich de afgelopen jaren een tendens aftekent in de richting van een veel ruimere definitie
van het witwassen van geld, waarbij een breder spectrum
van aan witwassen voorafgaande of ten grondslag liggende
strafbare feiten in aanmerking wordt genomen; dat deze
tendens onder meer tot uiting komt in de in 1996 afgeronde herziening van de 40 aanbevelingen van de financiºle actiegroep witwassen van geld (Financial Action
Task Force  FATF), het internationale orgaan dat bij de
bestrijding van het witwassen van geld een leidende rol
vervult;
(13) Overwegende dat een breder spectrum van aan witwassen
voorafgaande strafbare feiten de melding van verdachte
transacties vergemakkelijkt en de internationale samenwerking op dit terrein bevordert; dat de richtlijn daarom
op dit gebied moet worden bijgewerkt;
(14) Overwegende dat de lidstaten in het gemeenschappelijk
optreden van 3 december 1998 door de Raad vastgesteld
op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven (1) hebben toegezegd alle ernstige strafbare feiten
als omschreven in het gemeenschappelijk optreden voor
de strafbaarstelling van witwassen als voorafgaande strafbare feiten te beschouwen;
(15) Overwegende dat de richtlijn verplichtingen oplegt betreffende met name de melding van verdachte transacties; dat
het passender en beter met de geest van het Actieplan ter
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in overeenstemming zou zijn indien het krachtens de richtlijn geldende verbod op het witwassen van geld zou worden
uitgebreid van drugsmisdrijven tot alle vormen van georganiseerde criminaliteit, alsmede tot fraude, corruptie en
enigerlei andere onwettige activiteiten die schadelijk zijn
voor de financiºle belangen van de Gemeenschappen, zoals bedoeld in artikel 280 van het Verdrag;
(16) Overwegende dat in dergelijke gevallen van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten, de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten van de lidstaten en de Commissie met elkaar dienen samen te werken en relevante informatie dienen uit te
wisselen;
(17) Overwegende dat de Raad op 21 december 1998 zijn
goedkeuring heeft gehecht aan een gemeenschappelijk optreden op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de strafbaarstelling van
deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten
van de Europese Unie (2); dat dit gemeenschappelijk optreden uitdrukking geeft aan de overeenstemming onder
de lidstaten dat een gemeenschappelijke aanpak op dit
terrein noodzakelijk is;
(1) PB L 333 van 9.12.1998, blz. 1.
(2) PB L 351 van 29.12.1998, blz. 1.
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(18) Overwegende dat in elke lidstaat verdachte transacties
door de financiºle sector en met name door de kredietinstellingen worden gemeld, zoals dit door de richtlijn
wordt voorgeschreven; dat er aanwijzingen zijn dat de
verscherpte controle in de financiºle sector de witwassers
ertoe heeft aangezet uit te kijken naar alternatieve methoden om de oorsprong van de opbrengsten van misdrijven
te verhelen;
(19) Overwegende dat witwassers onmiskenbaar steeds meer
van niet-financiºle ondernemingen gebruik gaan maken;
dat deze ontwikkeling door het FATF-onderzoek naar witwastechnieken en -typologieºn wordt bevestigd;
(20) Overwegende dat artikel 12 van de richtlijn reeds voorziet
in de uitbreiding van de bepalingen van de richtlijn tot
andere kwetsbare beroepen en categorieºn van ondernemingen die niet tot de financiºle sector behoren;
(21) Overwegende dat de problematiek van de kwetsbare nietfinanciºle activiteiten reeds meermalen in het ContactcomitØ Witwassen van geld aan de orde is gekomen;
(22) Overwegende dat de in de richtlijn vervatte verplichtingen
betreffende de identificatie van cliºnten, de bewaring van
bewijsstukken en de melding van verdachte transacties
moeten worden uitgebreid tot een beperkt aantal activiteiten en beroepen die voor het witwassen van geld kwetsbaar zijn gebleken;
(23) Overwegende dat de werkingssfeer van de bepalingen van
de richtlijn tot notarissen en onafhankelijke beoefenaars
van juridische beroepen moet worden uitgebreid, voorzover deze een gegeven aantal specifieke financiºle of
zakelijke transacties verrichten waarbij er een groot gevaar
bestaat dat de diensten van deze beroepsbeoefenaars worden misbruikt om de opbrengsten van drugshandel of
georganiseerde criminaliteit wit te wassen;
(24) Overwegende dat het evenwel niet passend zou zijn dat
de richtlijn aan een onafhankelijk(e) advocaat (advocatenkantoor) die (dat) een cliºnt in rechte vertegenwoordigt,
de verplichting oplegt vermoedens van witwassen te melden;
(25) Overwegende dat de richtlijn melding maakt van Ðde voor
de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten waaraan verdachte transacties moeten
worden gerapporteerd; dat het de lidstaten, met het oog
op de eerbiediging van de professionele zwijgplicht van de
advocaat jegens zijn cliºnt, in het geval van onafhankelijke
advocaten moet worden toegestaan de balie of een andere
soortgelijke beroepsorganisatie van advocaten als verantwoordelijke autoriteit aan te duiden; dat de regels betreffende de behandeling van dergelijke meldingen en de mogelijke mededeling ervan aan de politie of de gerechtelijke
autoriteiten, en in het algemeen de passende vormen van
samenwerking tussen de balies of beroepsorganisaties en
de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten door de lidstaten dienen te worden vastgesteld;
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(26) Overwegende dat er een steeds sterkere tendens bestaat
om financiºle diensten te bestellen en te verlenen met
behulp van middelen (zoals post, telefoon en computer)
waarbij er slechts van een beperkt of helemaal geen direct
contact tussen de dienstverlener en de afnemer sprake is;
dat zelfs in dergelijke gevallen de bij de richtlijn vastgestelde voorschriften inzake de identificatie van cliºnten
moeten worden nageleefd; dat het ContactcomitØ Witwassen van geld de problematiek van dergelijke transacties op
afstand heeft besproken en overeenstemming heeft bereikt
over een aantal beginselen en procedures voor de identificatie van cliºnten; dat deze beginselen en procedures in
een bijlage bij de richtlijn dienen te worden opgenomen,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 91/308/EEG wordt als volgt gewijzigd:
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stellingen met hoofdkantoor binnen of buiten de Gemeenschap;
C. Ðwitwassen van geld: de hierna genoemde daden, indien opzettelijk begaan:
 de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele
activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan
te verhelen of te verhullen of een persoon die bij
deze activiteit is betrokken, te helpen te ontkomen
aan de wettelijke gevolgen van zijn daden;
 het verhelen of verhullen van de werkelijke aard,
oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing,
rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele
activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

1. Artikel 1 wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐArtikel 1
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
A. Ðkredietinstelling: een instelling als omschreven in artikel 1, eerste streepje, van Richtlijn 77/780/EEG (1),
alsmede een bijkantoor, als omschreven in artikel 1,
derde streepje, van voornoemde richtlijn in de Gemeenschap, van een kredietinstelling met hoofdkantoor
binnen of buiten de Gemeenschap;
B. Ðfinanciºle instelling:
1.
een onderneming die geen kredietinstelling is en
waarvan de hoofdwerkzaamheid bestaat in het verrichten van een of meer van de werkzaamheden die zijn
opgenomen onder de nummers 2 tot en met 12 en
nummer 14 van de lijst in de bijlage bij Richtlijn
89/646/EEG; deze werkzaamheden omvatten ook de
activiteiten van wisselkantoren en van geldovermakingskantoren;
2. een verzekeringsonderneming waaraan overeenkomstig Richtlijn 79/267/EEG (2), vergunning is verleend, voorzover zij activiteiten verricht die onder
Richtlijn 79/267/EEG vallen;
3. een beleggingsonderneming als omschreven in
artikel 1 van Richtlijn 93/22/EEG.
Deze omschrijving van financiºle instelling omvat ook
de bijkantoren in de Gemeenschap van financiºle in(1) PB L 322 van 17.12.1977, blz. 30.
(2) PB L 63 van 13.3.1979, blz. 1.

 de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging,
dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke
activiteit;
 deelneming aan, medeplichtigheid tot, poging tot,
hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of
het geven van raad met het oog op het begaan van
een van de in de voorgaande punten bedoelde daden.
Medeweten, oogmerk of opzet, vereist als bestanddeel
van de hierboven bedoelde activiteiten, kunnen worden
afgeleid uit objectieve feitelijke omstandigheden.
Er is ook sprake van witwassen van geld indien de
activiteiten die ten grondslag liggen aan de wit te wassen voorwerpen gelokaliseerd zijn op het grondgebied
van een andere lidstaat of op dat van een derde staat;
D. Ðeigendom: goederen van elke soort, hetzij lichamelijk
hetzij onlichamelijk, hetzij roerend hetzij onroerend,
hetzij tastbaar hetzij ontastbaar, en rechtsbescheiden
waaruit de eigendom of andere rechten ten aanzien
van deze goederen blijken;
E. Ðcriminele activiteit:
 een in artikel 3, lid 1, onder a), van het Verdrag van
Wenen (3) omschreven strafbaar feit;
(3) Verdrag van de Verenigde Naties tegen sluikhandel in verdovende
middelen en psychotrope stoffen, gesloten te Wenen op 19 december 1988.
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 deelneming aan activiteiten die met georganiseerde
criminaliteit verband houden;
 fraude, corruptie of enigerlei andere onwettige activiteit die schadelijk is of kan zijn voor de financiºle belangen van de Europese Gemeenschappen, en
 elke andere criminele activiteit die voor deze richtlijn door iedere lidstaat als zodanig is omschreven;
F. Ðbevoegde autoriteiten: de nationale autoriteiten die
krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
met het toezicht op alle onder deze richtlijn vallende
instellingen of personen zijn belast.
2. Het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd:
ÐArtikel 2 bis
De lidstaten zien erop toe dat de in deze richtlijn vastgestelde verplichtingen worden opgelegd aan de volgende
instellingen:
1.
A;

kredietinstellingen als omschreven in artikel 1, punt

2.
financiºle instellingen als omschreven in artikel 1,
punt B;
en aan de volgende natuurlijke of rechtspersonen die handelen in het kader van de uitoefening van hun beroepsactiviteiten:
3.

externe accountants en financiºle controleurs;

4.

makelaars in onroerend goed;

5.
notarissen en andere onafhankelijke beoefenaars van
juridische beroepen die hun cliºnten bijstaan of vertegenwoordigen bij:
a) de aan- en verkoop van onroerend goed of handelszaken;
b) het beheer van geld, waardepapieren of andere activa
van cliºnten;
c) de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
d) de uitvoering van enigerlei andere financiºle transactie;
e) de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen, trusts of vergelijkbare entiteiten;

6.
handelaren in goederen van grote waarde, zoals edelstenen of edele metalen;
7.

geldtransporteurs;

8.

exploitanten, eigenaren en beheerders van casino’s.
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3. Artikel 3 wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐArtikel 3
1.
De lidstaten zien erop toe dat de onder deze richtlijn
vallende instellingen en personen van hun cliºnten legitimatie door overlegging van bewijsstukken verlangen wanneer zij zakelijke betrekkingen aangaan, met name, in het
geval van de instellingen, bij het openen van een rekening
of spaarboekje of bij het verlenen van diensten voor het in
bewaring nemen van activa.
2.
De identificatieplicht geldt tevens voor iedere transactie met andere dan de in lid 1 bedoelde cliºnten, waarvan het bedrag 15 000 euro of meer bedraagt, ongeacht of
de transactie plaatsvindt in ØØn verrichting of via meer
verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. Indien het bedrag bij het inleiden van de transactie niet
bekend is, controleert de betrokken instelling of persoon
de identiteit zodra zij of hij op de hoogte is van het bedrag
en constateert dat de drempel wordt bereikt.
Wanneer een instelling zakelijke betrekkingen aangaat of
een transactie sluit met een cliºnt die niet persoonlijk aanwezig is geweest voor identificatie (Ðtransacties op afstand), zijn de in de bijlage neergelegde beginselen en
procedures van toepassing.
3.
In afwijking van de leden 1 en 2 is bij overeenkomsten die worden gesloten door verzekeringsondernemingen in de zin van Richtlijn 79/267/EEG, voorzover
deze ondernemingen activiteiten verrichten die onder die
richtlijn vallen, de identificatieplicht niet van toepassing
wanneer het bedrag van de te betalen periodieke premie(s)
gedurende een periode van een jaar 1 000 euro of minder
bedraagt, of, bij storting van een eenmalige premie, wanneer het bedrag 2 500 euro of minder beloopt. Wanneer
de periodieke premie(s) zodanig wordt (worden) verhoogd
dat de drempel van 1 000 euro wordt overschreden, wordt
identificatie verplicht.
3 bis.
In afwijking van lid 2 wordt legitimatie verlangd
van alle bezoekers van casino’s die speelpenningen ter
waarde van 1 000 euro of meer aankopen of inwisselen.
4.
De lidstaten kunnen bepalen dat identificatie niet verplicht is voor pensioenverzekeringsovereenkomsten aangegaan uit hoofde van de dienstbetrekking of de beroepsactiviteit van de verzekerde, mits deze overeenkomsten
geen afkoopclausule omvatten en niet als waarborg voor
een lening kunnen worden gebruikt.
5.
Indien wordt betwijfeld of de in de voorgaande leden
bedoelde cliºnten voor eigen rekening handelen, of indien
vaststaat dat dit niet het geval is, treffen de onder deze
richtlijn vallende instellingen en personen redelijke maatregelen om informatie te verkrijgen omtrent de ware identiteit van de personen voor wier rekening deze cliºnten
handelen.
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6.
Indien er een vermoeden van witwassen bestaat, dienen de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen de identificatie ook uit te voeren wanneer het bedrag
van de transactie onder bovengenoemde drempels ligt.
7.
De onder deze richtlijn vallende instellingen en personen behoeven niet tot de in dit artikel bedoelde identificatie over te gaan indien de cliºnt een onder deze richtlijn
vallende kredietinstelling of financiºle instelling is.
8.
De lidstaten kunnen voorschrijven dat voor de in de
leden 3 en 4 bedoelde transacties aan de identificatieplicht
voldaan is wanneer vaststaat dat de transactie betaald moet
worden door het debiteren van een rekening die op naam
van de cliºnt geopend is bij een kredietinstelling waarvoor
de in lid 1 bedoelde identificatieplicht geldt.
4. In de artikelen 4 en 5 wordt de zinsnede Ðkredietinstellingen en financiºle instellingen vervangen door Ðde onder
deze richtlijn vallende instellingen en personen.
5. Artikel 6 wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐArtikel 6
1. De lidstaten zien erop toe dat de onder deze richtlijn
vallende instellingen en personen alsmede de leiding en de
werknemers daarvan ten volle samenwerken met de voor
de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten:
a) door die autoriteiten uit eigen beweging ieder feit te
melden dat zou kunnen wijzen op witwassen van geld;
b) door die autoriteiten op hun verzoek alle vereiste inlichtingen te verstrekken overeenkomstig de volgens het
geldende recht vastgestelde procedures.
2.
De in lid 1 bedoelde inlichtingen worden verstrekt
aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld in de lidstaat op welks
grondgebied de instelling of persoon die de inlichtingen
heeft verstrekt, zich bevindt. De inlichtingen worden normaliter verstrekt door de persoon of personen die overeenkomstig de procedures van artikel 11, punt 1, is of zijn
aangewezen door de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen.
3.
In het geval van de in artikel 2 bis, punt 5, bedoelde
onafhankelijke beoefenaars van juridische beroepen kunnen de lidstaten de balie of de relevante zelfregulerende
instantie van het desbetreffende beroep aanwijzen als de
in lid 1 van dit artikel bedoelde autoriteit en stellen zij de
passende vormen van samenwerking tussen deze instantie
en de andere voor de bestrijding van het witwassen van
geld verantwoordelijke autoriteiten vast.
De lidstaten zijn er niet toe gehouden de in lid 1 vervatte
verplichtingen op dergelijke beoefenaars van juridische be-
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roepen toe te passen wanneer de inlichtingen die deze
beoefenaars van een cliºnt ontvangen, dienen om hem in
rechte te kunnen vertegenwoordigen. Deze ontheffing van
de in lid 1 vervatte verplichtingen geldt niet voor gevallen
waarin er redenen zijn om aan te nemen dat om advies
wordt verzocht met de bedoeling het witwassen van geld
gemakkelijker te laten verlopen.
4.
De overeenkomstig lid 1 aan de autoriteiten verstrekte inlichtingen mogen uitsluitend worden gebruikt
voor de bestrijding van het witwassen van geld. De lidstaten kunnen evenwel voorschrijven dat deze inlichtingen
eveneens voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
6. Artikel 7 wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐArtikel 7
De lidstaten zien erop toe dat de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen zich onthouden van het
uitvoeren van transacties waarvan zij weten of vermoeden
dat deze met het witwassen van geld verband houden,
totdat zij de in artikel 6 bedoelde autoriteiten daarover
hebben ingelicht. Deze autoriteiten kunnen onder de in
hun nationale wetgeving bepaalde voorwaarden opdracht
geven de transactie niet uit te voeren. Indien wordt vermoed dat een dergelijke transactie leidt tot het witwassen
van geld en wanneer het niet mogelijk is zich te onthouden
of indien daardoor de vervolging van de begunstigden van
een vermoedelijke witwastransactie belemmerd zou worden, verstrekken de betrokken instellingen en personen
de vereiste informatie onmiddellijk daarna.
7. In artikel 8 wordt de zinsnede ÐDe kredietinstellingen en
financiºle instellingen vervangen door ÐDe onder deze
richtlijn vallende instellingen en personen.
8. Artikel 9 wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐArtikel 9
Wanneer een onder deze richtlijn vallende instelling of
persoon, dan wel een werknemer of een lid van de leiding
daarvan te goeder trouw de voor de bestrijding van het
witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten de in de
artikelen 6 en 7 bedoelde inlichtingen verstrekt, vormt
zulks geen schending van een verbod op onthulling van
informatie uit hoofde van een overeenkomst of een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling en brengt zulks voor
de instelling of de persoon, de werknemers of de leiding
daarvan generlei aansprakelijkheid met zich.
9. In artikel 10 wordt de zinsnede ÐDe kredietinstellingen en
financiºle instellingen vervangen door ÐDe onder deze
richtlijn vallende instellingen en personen.
10. In artikel 11 wordt de zinsnede ÐDe kredietinstellingen en
financiºle instellingen vervangen door ÐDe onder deze
richtlijn vallende instellingen en personen.

NL

27.6.2000

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

11. Artikel 12 wordt vervangen door de volgende tekst:
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Artikel 2

ÐArtikel 12
1. De lidstaten zien erop toe dat de bepalingen van deze
richtlijn, geheel of ten dele, ook gelden voor andere beroepen en categorieºn van ondernemingen dan de in artikel 2
bis bedoelde instellingen en personen die werkzaamheden
verrichten welke in het bijzonder geschikt zijn om voor het
witwassen van geld te worden gebruikt.
2.
In geval van fraude, corruptie of enigerlei andere
onwettige activiteit die schadelijk is of kan zijn voor de
financiºle belangen van de Europese Gemeenschappen,
werken de in artikel 6 bedoelde antiwitwasautoriteiten en
de Commissie, binnen haar bevoegdheden, met elkaar samen om witwassen van geld te voorkomen en op te sporen. Zij wisselen daartoe relevante inlichtingen over verdachte transacties uit. De aldus uitgewisselde inlichtingen
vallen onder het beroepsgeheim.
3.
Wanneer het onafhankelijke beoefenaars van juridische beroepen betreft, kunnen de lidstaten de balie of
de relevante zelfregulerende instanties van de in lid 2 vervatte verplichtingen vrijstellen.

Drie jaar na de aanneming van deze richtlijn voert de Commissie in het kader van het bij artikel 17 van Richtlijn
91/308/EEG vereiste verslag een bijzonder onderzoek uit naar
aspecten die verband houden met de specifieke behandeling
van onafhankelijke beoefenaars van juridische beroepen, de
identificatie van cliºnten bij transacties op afstand en de mogelijke gevolgen hiervan voor de elektronische handel.
Artikel 3
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 31 december 2001
aan deze richtlijn te voldoen.
2.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.
3.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de
belangrijke bepalingen van intern recht die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE
IDENTIFICATIE VAN CLI¸NTEN (NATUURLIJKE PERSONEN) DOOR KREDIETINSTELLINGEN EN FINANCI¸LE INSTELLINGEN BIJ TRANSACTIES OP AFSTAND
Binnen het kader van de richtlijn dienen de volgende beginselen op identificatieprocedures bij financiºle transacties op
afstand van toepassing te zijn:
i) De procedures moeten een adequate identificatie van de cliºnt mogelijk maken.
ii) De procedures mogen enkel worden toegepast mits er geen goede reden is om aan te nemen dat persoonlijk contact
wordt vermeden om de ware identiteit van de cliºnt te verhullen, en er geen vermoeden van witwassen bestaat.
iii) De procedures mogen niet van toepassing zijn op transacties waarbij contant geld wordt gebruikt.
iv) Bij de in artikel 11, punt 1, van de richtlijn bedoelde procedures voor interne controle moet specifiek met transacties
op afstand rekening worden gehouden.
v) Wanneer de tegenpartij van de instelling die de transactie verricht (Ðde uitvoerende instelling) een cliºnt is, mag de
identificatie volgens de volgende procedures geschieden:
a) Door het dichtstbijzijnde bijkantoor of vertegenwoordigingsbureau van de uitvoerende instelling in te schakelen
om de persoonlijke identificatie uit te voeren.
b) Wanneer de identificatie zonder persoonlijk contact met de cliºnt wordt uitgevoerd:
 moet een afschrift van het officiºle identiteitsbewijs van de cliºnt of mededeling van het officiºle nummer
van het identiteitsbewijs worden verlangd. Daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan de verificatie van het adres van de cliºnt wanneer dit op het identiteitsbewijs is vermeld (bv. voor de met de
transactie verband houdende documenten die per aangetekende post met bewijs van ontvangst naar het
adres van de cliºnt dienen te worden gezonden);
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 moet de eerste betaling van de transactie worden verricht via een rekening op naam van de cliºnt welke bij
een kredietinstelling in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte is geopend. De lidstaten
kunnen toestaan dat de betalingen worden uitgevoerd via in derde landen gevestigde kredietinstellingen die
een goede reputatie bezitten en gelijkwaardige antiwitwasnormen toepassen;
 moet de uitvoerende instelling zorgvuldig nagaan of de identiteit van de houder van de rekening via welke de
betaling wordt verricht en die van de cliºnt die op het identiteitsbewijs is vermeld (of die uit het identificatienummer kan worden opgemaakt) dezelfde zijn. Indien er in dit opzicht twijfels zijn, dient de uitvoerende
instelling contact op te nemen met de kredietinstelling waarbij de rekening is geopend om de identiteit van
de rekeninghouder te bevestigen. Blijft er nog twijfel bestaan, dan dient van de kredietinstelling een attest
inzake de identiteit van de rekeninghouder te worden verlangd, waarin wordt bevestigd dat de identificatie
naar behoren is uitgevoerd en dat de bijzonderheden in overeenstemming met de richtlijn zijn geregistreerd.
c) Bij sommige verzekeringstransacties kan van de identificatieplicht ontheffing worden verleend wanneer de betaling geschiedt door het debiteren van een rekening op naam van een onder de richtlijn vallende kredietinstelling
(artikel 3, lid 8).
vi) Wanneer de tegenpartij van de uitvoerende instelling een andere instelling is die namens een cliºnt optreedt:
a) Is identificatie van de cliºnt door de uitvoerende instelling niet vereist wanneer de tegenpartij in de Europese
Unie of in de Europese Economische Ruimte is gevestigd (artikel 3, lid 7, van de richtlijn).
b) Moet de instelling de identiteit van haar tegenpartij natrekken (tenzij deze goed bekend is) door een betrouwbaar
financieel adresboek te raadplegen wanneer de tegenpartij buiten de Europese Unie en de Europese Economische
Ruimte is gevestigd. In geval van twijfel moet de instelling zich tot de toezichthoudende autoriteiten van het
derde land wenden om bevestiging van de identiteit van haar tegenpartij te verkrijgen. De instelling moet tevens
overgaan tot het treffen van Ðredelijke maatregelen om informatie te verkrijgen omtrent de cliºnt van haar
tegenpartij (economische begunstigde van de transactie) (artikel 3, lid 5, van de richtlijn). Deze Ðredelijke maatregelen kunnen gaan van het eenvoudig opvragen van naam en adres van de cliºnt wanneer in het land een
gelijkwaardige identificatieplicht geldt, tot het verlangen van een attest van de tegenpartij waaruit blijkt dat de
identiteit van de cliºnt naar behoren is geverifieerd en geregistreerd wanneer in het betrokken land geen gelijkwaardige identificatieplicht geldt.
vii) De bovenbeschreven procedures sluiten niet uit dat andere procedures kunnen worden gevolgd die naar het oordeel
van de bevoegde autoriteiten even betrouwbaar zijn voor de identificatie bij financiºle transacties op afstand.
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Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
verkoop op afstand van financiºle diensten aan consumenten en tot wijziging van de richtlijnen
97/7/EG en 98/27/EG (1)
(2000/C 177 E/04)
COM(1999) 385 def.  98/0245(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 23 juli 1999)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel
95,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
(1) Overwegende dat in het kader van de verwezenlijking van
de doelstellingen van de interne markt maatregelen dienen
te worden genomen om deze interne markt geleidelijk te
versterken en dat deze maatregelen dienen bij te dragen
tot een hoog niveau van consumentenbescherming overeenkomstig de artikelen 95 en 153 van het Verdrag;
(2) Overwegende dat de verkoop op afstand van financiºle
diensten voor de consumenten zowel als voor de leveranciers van financiºle diensten een van de voornaamste tastbare resultaten van de voltooiing van de interne markt zal
zijn;
(3) Overwegende dat het in het kader van de interne markt
van belang is voor de consumenten om zonder discriminatie toegang te hebben tot een zo breed mogelijke verscheidenheid van in de Gemeenschap verkrijgbare financiºle diensten, zodat zij de dienst kunnen kiezen die
het best in hun behoeften voorziet; dat om de keuzevrijheid  een essentieel recht voor de consument  te
garanderen een hoog niveau van consumentenbescherming nodig is teneinde het vertrouwen van de consument
in de verkoop op afstand te versterken;
(4) Overwegende dat het voor de goede werking van de interne markt essentieel is dat de consumenten kunnen onderhandelen en overeenkomsten kunnen sluiten met een
buiten hun land gevestigde leverancier, ongeacht of deze
leverancier tevens een vestiging heeft in het land waar de
consument woont;
(5) Overwegende dat financiºle diensten wegens hun immaterieel karakter bijzonder geschikt zijn voor verkoop op
afstand en dat de invoering van een wettelijk kader het
vertrouwen van de consument in het gebruik van nieuwe
(1) PB C 385 van 11.12.1998, blz. 10.

technieken voor het kopen op afstand van financiºle diensten, zoals de elektronische handel, moet versterken;
(6) Overwegende dat Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 (2) betreffende de
bescherming van de consument bij op afstand gesloten
overeenkomsten de voornaamste bepalingen betreffende
op afstand gesloten overeenkomsten inzake goederen en
diensten tussen een leverancier en een consument bevat;
dat deze richtlijn echter geen betrekking heeft op financiºle diensten;
(7) Overwegende dat de Commissie in de door haar verrichte
beoordeling, die erop gericht was te bepalen of specifieke
maatregelen op dit gebied noodzakelijk zijn, alle belanghebbende partijen heeft uitgenodigd om hun mening kenbaar te maken, met name in haar Groenboek ÐFinanciºle
diensten: voldoen aan de verwachtingen van de consument (3); dat uit het in dit verband gevoerde overleg
de noodzaak is gebleken om de consumentenbescherming
op dit gebied te versterken; dat de Commissie derhalve
besloten heeft een specifiek voorstel inzake de verkoop
op afstand van financiºle diensten te formuleren (4).
(8) Overwegende dat indien de lidstaten afwijkende of uiteenlopende regelingen zouden nemen om de consumenten bij
de verkoop op afstand van financiºle diensten te beschermen, dit een negatief effect zou hebben op de werking
van de interne markt en op de concurrentie tussen bedrijven in deze markt; dat het derhalve noodzakelijk is ter
zake op communautair niveau gemeenschappelijke regels
in te voeren, zonder daarbij de algemene bescherming van
de consument in de lidstaten aan te tasten;
(9) Overwegende dat gezien het hoge niveau van bescherming dat deze richtlijn de consumenten biedt de lidstaten,
teneinde het vrije verkeer van financiºle diensten te waarborgen, geen andere bepalingen mogen opleggen dan die
welke deze richtlijn voor de door haar geharmoniseerde
gebieden vaststelt;
(10) Overwegende dat deze richtlijn alle financiºle diensten
bestrijkt die op afstand kunnen worden verleend; dat sommige financiºle diensten evenwel onder specifieke communautaire regelgeving vallen; dat deze specifieke regelgeving op deze financiºle diensten van toepassing blijft; dat
het niettemin wenselijk is beginselen vast te stellen met
betrekking tot de verkoop op afstand van dergelijke diensten;
(2) PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.
(3) COM(96) 209 def. van 22.5.1996.
(4) Mededeling van de Commissie: ÐFinanciºle diensten: het vertrouwen
van de consument versterken, COM(97) 309 def. van 26.6.1997.

C 177 E/22

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

(11) Overwegende dat overeenkomstig het subsidiariteits- en
het evenredigheidsbeginsel zoals vervat in artikel 5 van
het Verdrag de doelstellingen van deze richtlijn niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en
derhalve beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt;
(12) Overwegende dat een overeenkomst op afstand wordt gekenmerkt door het gebruik van een of meer technieken
voor communicatie op afstand; dat die verschillende technieken worden gebruikt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand
zonder dat de leverancier en de consument gelijktijdig
aanwezig zijn; dat de voortdurende ontwikkeling van
deze technieken ertoe noopt beginselen vast te stellen
die ook voor nog maar weinig gebruikte technieken gelden; dat derhalve overeenkomsten op afstand diegene zijn
waarbij het aanbod, de onderhandeling en de sluiting op
afstand gebeuren;
(13) Overwegende dat eenzelfde overeenkomst bestaande uit
opeenvolgende verrichtingen in de verschillende lidstaten
uiteenlopende juridische kwalificaties kan krijgen; dat het
echter van belang is dat de richtlijn in alle lidstaten op
dezelfde wijze wordt toegepast; dat met het oog hierop
moet worden beschouwd dat de onderhavige richtlijn van
toepassing is op de eerste van een reeks opeenvolgende
verrichtingen of de eerste van een reeks over een bepaalde
tijdspanne gespreide aparte verrichtingen die geacht kunnen worden een geheel te vormen, zulks ongeacht de
vraag of die verrichting of reeksen verrichtingen in slechts
ØØn overeenkomst of in opeenvolgende aparte overeenkomsten is of zijn geregeld;
(14) Overwegende dat de richtlijn betrekking heeft op een door
de financiºle dienstverlener georganiseerd dienstverleningsstelsel en daardoor de strikt occasionele verlening
van diensten die plaatsvindt buiten een commerciºle structuur die tot doel heeft overeenkomsten op afstand te sluiten, van haar toepassingsgebied uitsluit;
(15) Overwegende dat de leverancier de persoon is die de diensten op afstand verleent; dat deze richtlijn echter ook van
toepassing dient te zijn indien bij een of meer stadia van
de verkoop een tussenpersoon betrokken is; dat, gelet op
de aard en de mate van deze betrokkenheid, de desbetreffende bepalingen van deze richtlijn ook op een dergelijke
tussenpersoon van toepassing dienen te zijn, ongeacht
diens juridische status;
(16) Overwegende dat het gebruik van technieken voor communicatie op afstand niet tot een ongerechtvaardigde vermindering van de aan de consument verstrekte informatie
mag leiden; dat deze richtlijn met het oog op doorzichtigheid minimumvereisten bevat om ervoor te zorgen dat
de consument voldoende wordt ingelicht, zowel voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst als daarna;
dat de consument vóór de sluiting van de overeenkomst
de nodige informatie moet ontvangen om de aangeboden
financiºle dienst op zijn waarde te kunnen schatten en zo
een beter geïnformeerde keuze te kunnen maken; dat de
leverancier uitdrukkelijk moet vermelden hoe lang zijn
aanbod ongewijzigd van kracht blijft;
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(16 bis) Overwegende dat het voor een optimale bescherming
van de consument belangrijk is dat deze voldoende
wordt ingelicht over de bepalingen van deze richtlijn
en van eventuele gedragscodes ter zake;
(17) Overwegende dat moet worden voorzien in een herroepingsrecht, zonder betaling van een boete en zonder verplichte opgave van redenen;
(18) geschrapt
(19) Overwegende dat de consument tegen ongevraagde diensten moet worden beschermd; dat de consument bij ongevraagde verstrekking van diensten van elke verplichting
moet worden vrijgesteld, waarbij het feit dat de consument niet reageert niet betekent dat hij met de verstrekking instemt; dat deze regel echter geen afbreuk doet aan
de stilzwijgende hernieuwing van tussen partijen op geldige wijze gesloten overeenkomsten, indien het recht van
de lidstaten een dergelijke stilzwijgende hernieuwing toestaat;
(20) Overwegende dat de lidstaten passende maatregelen dienen te nemen om consumenten die niet via bepaalde
communicatiemiddelen wensen te worden benaderd op
doeltreffende wijze tegen dergelijke contacten te beschermen; dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de specifieke
waarborgen die de consument geboden worden door de
communautaire wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer;
(21) Overwegende dat het voor de bescherming van de consument van belang is het vraagstuk van geschillen te behandelen; dat de lidstaten voor de beslechting van eventuele geschillen tussen klanten en leveranciers in passende
en doelmatige klachten- en verhaalsprocedures dienen te
voorzien, eventueel gebruik makend van bestaande procedures;
(22) Overwegende dat met betrekking tot de toegang van de
consumenten tot de justitie, met name tot de gerechtelijke
instanties bij grensoverschrijdende geschillen, rekening
dient te worden gehouden met de Mededeling van de
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement ÐNaar
meer doelmatigheid bij het verkrijgen en uitvoeren van
rechterlijke beslissingen binnen de Europese Unie (1);
(23) Overwegende dat het wenselijk is dat de lidstaten de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instanties die voor de
buitengerechtelijke schikking van geschillen zijn opgericht
aanmoedigen samen te werken teneinde grensoverschrijdende geschillen op te lossen; dat deze samenwerking met
name zou kunnen beogen de consument in staat te stellen
zich met klachten over in andere lidstaten gevestigde leveranciers te richten tot de buitengerechtelijke organen in de
lidstaat waar hij woont;
(1) PB L 33 van 31.1.1998, blz. 3.

27.6.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

(24) Overwegende dat de Europese Gemeenschap en de lidstaten in het kader van de WTO-overeenkomst inzake de
handel in diensten verbintenissen zijn aangegaan betreffende de mogelijkheid voor de consumenten om in het
buitenland bancaire en investeringsdiensten aan te kopen;
dat de GATS de lidstaten toestaat op bedrijfseconomische
gronden maatregelen te nemen, onder andere ter bescherming van investoren, depositohouders, polishouders of
personen jegens wie een verrichter van financiºle diensten
een fiduciaire verplichting heeft; dat dergelijke maatregelen geen verdergaande beperkingen mogen opleggen dan
wat voor de bescherming van de consumenten noodzakelijk is;
(25) geschrapt
(26) Overwegende dat na de goedkeuring van deze richtlijn het
toepassingsgebied van de richtlijnen 97/7/EG en 98/27/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998
betreffende het doen staken van inbreuken in het kader
van de bescherming van de consumentenbelangen (1) dient
te worden aangepast,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Toepassingsgebied
a) Deze richtlijn heeft tot doel de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de verkoop op afstand van financiºle diensten aan consumenten nader tot
elkaar te brengen.
b) Voor overeenkomsten betreffende financiºle diensten die opeenvolgende verrichtingen omvatten, dan wel een reeks van
in de tijd gespreide aparte verrichtingen, zijn de bepalingen
van de onderhavige richtlijn slechts van toepassing op de
eerste verrichting, zulks ongeacht de vraag of die verrichtingen krachtens de nationale wetgeving als onderdeel van
slechts ØØn overeenkomst dan wel van aparte overeenkomsten beschouwd worden.
Artikel 2
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bestemd is voor de aankoop of het behoud van eigendomsrechten op een perceel grond dan wel een opgetrokken of nog op te trekken gebouw of dat bedoeld is
voor de renovatie of verbetering van een gebouw;
c) Ðleverancier: iedere natuurlijke of rechtspersoon die, in het
kader van zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit, optreedt als
daadwerkelijk verlener van diensten die het voorwerp vormen van overeenkomsten in de zin van deze richtlijn dan
wel als tussenpersoon bij de levering van deze diensten of
de sluiting op afstand van een overeenkomst tussen de partijen;
d) Ðconsument: iedere natuurlijke persoon die bij overeenkomsten in de zin van deze richtlijn handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
e) Ðtechniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat,
zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van leverancier en
consument, kan worden gebruikt voor de verkoop op afstand van een dienst tussen deze partijen;
f) Ðduurzame drager: elk hulpmiddel dat de consument in
staat stelt om persoonlijk en specifiek aan hem gerichte
informatie op te slaan, met name computerdiskettes, cdroms en de harde schijf van de computer van de consument
voor de opslag van elektronische boodschappen;
g) Ðexploitant of leverancier van een communicatietechniek:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, wiens beroepsactiviteit inhoudt een
of meer technieken voor communicatie op afstand aan leveranciers ter beschikking te stellen.
Artikel 3
Voorlichting van de consument vóór de sluiting van de
overeenkomst
1.
De consument moet tijdig voor de sluiting van de overeenkomst over de volgende inlichtingen beschikken:
a) identiteit en adres van de leverancier en van een eventuele
vertegenwoordiger van de leverancier in het land waar de
consument woont en tot wie hij zich kan wenden;

Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) Ðovereenkomst op afstand: elke overeenkomst inzake financiºle diensten tussen een leverancier en een consument
die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier
georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op
afstand waarbij voor deze overeenkomst tot en met de sluiting ervan uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of
meer technieken voor communicatie op afstand;
b) Ðfinanciºle diensten: alle bancaire, verzekerings-, investerings- en betaaldiensten;
b bis) Ðhypothecair krediet: elk krediet, ongeacht de garantie
of zekerheid die ermee is verbonden, dat hoofdzakelijk
(1) PB L 166 van 11.6.1998, blz. 51.

b) een beschrijving van de hoofdkenmerken van de financiºle
dienst;
c) de totale prijs van de financiºle dienst, inclusief alle belastingen;
d) de wijze van betaling en van levering of uitvoering van de
overeenkomst;
e) de geldigheidsduur van de offerte of de prijs;
f)

indien de prijs tussen het tijdstip waarop de informatie
wordt verstrekt en het tijdstip waarop de overeenkomst
wordt gesloten kan schommelen, een verwijzing naar
deze mogelijke schommelingen en gegevens aan de hand
waarvan de consument de prijs op het tijdstip van ondertekening van de overeenkomst kan controleren;
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g) de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, indien deze op een andere grondslag dan
het basistarief wordt berekend;
h) het bestaan, de duur, de voorwaarden en regelingen voor
de uitoefening van het in artikel 4 bedoelde herroepingsrecht;
i)

het ontbreken van een herroepingsrecht voor de in artikel
4, lid 1, tweede alinea, bedoelde financiºle diensten;

j)

het in artikel 5, lid 1, sub a), bedoelde bedrag dan wel, in
het in artikel 5, lid 1, sub b), bedoelde geval, het bedrag dat
wordt gebruikt als basis voor de berekening van de prijs die
de consument moet betalen indien hij gebruik maakt van
zijn herroepingsrecht;

k) de eventuele minimumduur van de overeenkomst, bij overeenkomsten voor de levering van permanente of periodieke
financiºle diensten;
l)

inlichtingen betreffende de opzegging van de overeenkomst;

m) het voor de overeenkomst geldende recht, indien een bepaling van de overeenkomst een ander recht dan dat van de
woonplaats van de consument voor geldend verklaart;
n) de bevoegde rechtbanken bij een geschil, indien de overeenkomst een bepaling bevat die andere rechtbanken dan
die van de woonplaats van de consument voor geschillen
bevoegd verklaart, zonder afbreuk te doen aan het Verdrag
van Brussel;
o) inlichtingen over de bevoegde toezichthoudende autoriteit,
indien de leverancier aan een dergelijk toezicht onderworpen is;
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van deze richtlijn, slechts de onder e), f), g), h), i), j), m), n),
o) en p) bedoelde inlichtingen te worden verstrekt.
2.
De in lid 1 bedoelde inlichtingen, waaruit het commerciºle doel ondubbelzinnig moet blijken, moeten met behulp
van een middel dat passend is voor de gebruikte techniek voor
communicatie op afstand op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden meegedeeld, met name rekening houdend met de beginselen van goede trouw bij handelstransacties en de beginselen inzake de bescherming van handelingsonbekwame personen, zoals minderjarigen, al naargelang hun nationale wetgeving.
3.

geschrapt

4.

geschrapt
Artikel 3 bis

Mededeling van de contractvoorwaarden en voorafgaande
informatie
1.
Zodra de overeenkomst is gesloten, verstrekt de leverancier aan de consument, schriftelijk of op een voor de consument toegankelijke en leesbare duurzame drager, alle contractvoorwaarden alsmede de in artikel 3, lid 1, bedoelde inlichtingen, in een duidelijke en begrijpelijke vorm.
2.
De leverancier wordt van deze verplichting ontslagen indien hij vóór de ondertekening van de overeenkomst de contractvoorwaarden en de in artikel 3, lid 1, bedoelde inlichtingen
schriftelijk of op een duurzame drager aan de consument heeft
meegedeeld
3.
De vorm waarin de voorwaarden worden verstrekt, wordt
door de partijen onderling overeengekomen.

p) buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures.
Daarentegen:
 hoeven voor de in Richtlijn 92/49/EEG bedoelde diensten,
zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 43
van deze richtlijn, slechts de onder c), d), e), f), g), h), i), j),
k), l) en p) bedoelde inlichtingen te worden verstrekt;
 hoeven voor de in Richtlijn 92/96/EEG bedoelde diensten,
zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 31 en
bijlage 2 van deze richtlijn, slechts de onder c), e), f), g), j)
en o) bedoelde inlichtingen te worden verstrekt;
 hoeven voor de in Richtlijn 85/611/EEG bedoelde diensten,
zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen
27 tot en met 35 en 44 tot en met 47 alsmede de bijlagen
A en B van deze richtlijn, slechts de onder g), i), m), n), o)
en p) bedoelde inlichtingen te worden verstrekt;
 hoeven voor de in Richtlijn 89/298/EEG bedoelde diensten,
zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen
7 tot en met 18 en artikel 21 van deze richtlijn, slechts de
onder g), i), m), n), o) en p) bedoelde inlichtingen te worden
verstrekt;
 hoeven voor de in Richtlijn 93/22/EEG bedoelde diensten,
zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 11

Artikel 4
Recht van herroeping na sluiting van de overeenkomst
1.
De lidstaten kennen de consument een herroepingsrecht
van 14 tot 30 dagen toe, zonder betaling van een boete en
zonder opgave van redenen, dat kan verschillen naargelang de
betrokken financiºle dienst;
a) te rekenen vanaf de sluiting van de overeenkomst indien de
contractvoorwaarden en de in artikel 3, lid 1, bedoelde
inlichtingen overeenkomstig artikel 3, lid 2, vóór de sluiting
van de overeenkomst aan de consument zijn verstrekt;
b) indien de overeenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de
consument is gesloten vooraleer de contractvoorwaarden
en de in artikel 3; lid 1, bedoelde inlichtingen aan hem
waren verstrekt, geldt het herroepingsrecht vanaf de dag
van ontvangst van deze inlichtingen dan wel de laatste
van deze inlichtingen overeenkomstig artikel 3 bis, lid 1.
Indien de leverancier de herroepingstermijn respecteert die
vastgesteld is in de wetgeving van de lidstaat waarin hij is
gevestigd, dan hoeft hij geen rekening te houden met een daarvan verschillende herroepingstermijn in de lidstaat waar de
consument woont.
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Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten:

a) betreffende valutadiensten;
b) betreffende de ontvangst, overbrenging en/of uitvoering van
opdrachten en van diensten op het gebied van of verband
houdend met de volgende financiºle producten:
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Artikel 5
Uitvoering van de overeenkomst en betaling van de
voorafgaand aan de herroeping geleverde diensten
-1.
De leverancier mag voordat de in artikel 4, lid 1, bedoelde termijn is verlopen niet met de uitvoering van de overeenkomst beginnen, tenzij de consument daar uitdrukkelijk
mee instemt.

 geldmarktinstrumenten,
 overdraagbare effecten,
 icbe’s en andere collectieve beleggingsregelingen,
 financiºle futures en opties,
 wisselkoers- en rentevoetinstrumenten waarvan de prijs
gebonden is aan schommelingen op de financiºle markt
waarop de leverancier geen vat heeft;
c) betreffende niet-levensverzekeringen voor een duur van
minder dan 2 maanden;
d) overeenkomsten die volledig zijn uitgevoerd voordat de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt.
1 ter
Inzake onroerend krediet kunnen de lidstaten bepalen
dat het herroepingsrecht niet meer door de consument kan
worden ingeroepen:
 indien het bedrag van de financiering met zijn instemming
aan de verkoper van het onroerend goed dan wel aan diens
vertegenwoordiger is overgemaakt;
 zodra een notariºle akte betreffende een hypothecair krediet
waarbij hij partij is op geldige en wettige wijze verleden is.
De lidstaten kunnen echter bepalen dat de consument voor
kredieten op basis van hypotheekverplichtingen geen gebruik
kan maken van het in lid 1 bedoelde herroepingsrecht.
2.
Wanneer de consument er door de leverancier op oneerlijke manier toe is aangezet de overeenkomst te sluiten, kan de
overeenkomst worden opgezegd, met alle wettelijke gevolgen
die daaruit krachtens het op de overeenkomst toepasselijke
recht voortvloeien, zulks zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht of het recht van de consument op vergoeding uit
hoofde van het nationaal recht voor eventuele schade die hij
zou hebben geleden.
De mededeling door de leverancier aan de consument van
objectieve informatie betreffende de prijs van de financiºle
dienst die afhankelijk is van schommelingen op de markt geldt
niet als oneerlijk aanzetten in de zin van deze bepaling.
3.
De consument oefent zijn herroepingsrecht uit door de
herroeping schriftelijk of op een voor de leverancier toegankelijke en leesbare duurzame drager mee te delen.
4.

geschrapt

5.
De overige juridische gevolgen en de voorwaarden voor
herroeping worden geregeld overeenkomstig het recht dat op
de overeenkomst van toepassing is.

1.
Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht waarover hij krachtens artikel 4, lid 1, beschikt, dan is hij
slechts verplicht tot zo spoedig mogelijke betaling van:
a) hetzij een forfaitair bedrag dat overeenstemt met de prijs
van de financiºle dienst die de leverancier daadwerkelijk
heeft geleverd voordat de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, ongeacht het tijdstip waarop deze herroeping plaatsvindt;
b) hetzij, indien het bedrag van de daadwerkelijk door de leverancier geleverde dienst afhangt van het tijdstip waarop de
consument van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt,
een bedrag aan de hand waarvan de consument de te betalen prijs kan berekenen naar rata van de tijdspanne tussen
de dag waarop de overeenkomst is gesloten en de dag
waarop hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt.
In de onder a) en b) bedoelde gevallen mag het te betalen
bedrag niet zo hoog zijn dat het een boete kan uitmaken.
2.
Indien de leverancier niet kan bewijzen dat de consument
daadwerkelijk van deze prijs op de hoogte is gebracht, kan de
leverancier geen enkel bedrag van de consument vorderen wanneer deze van zijn herroepingsrecht gebruik maakt.
3.
De leverancier betaalt aan de consument zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen alle bedragen terug die
hij bij de sluiting van de overeenkomst op afstand van hem
heeft ontvangen, met uitzondering van de in lid 1 bedoelde
bedragen.

Artikel 6
geschrapt

Artikel 7
geschrapt

Artikel 8
Niet beschikbaar zijn van de dienst
1.
Zonder afbreuk te doen aan de regels van het burgerlijk
recht van de lidstaten inzake niet-uitvoering van overeenkomsten stelt de leverancier, indien de financiºle dienst waarop
de overeenkomst betrekking heeft in zijn geheel of gedeeltelijk
niet beschikbaar is, de consument daar dadelijk van op de
hoogte.
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2.
Is de financiºle dienst helemaal niet beschikbaar, dan betaalt de leverancier dadelijk, en uiterlijk binnen dertig dagen,
alle door de consument betaalde bedragen terug.
3.
Is de financiºle dienst gedeeltelijk niet beschikbaar, dan
mag de overeenkomst alleen met uitdrukkelijke instemming
van de consument en de leverancier worden uitgevoerd.
Bij gebrek aan deze uitdrukkelijke instemming betaalt de leverancier dadelijk, en uiterlijk binnen dertig dagen, de door de
consument betaalde bedragen terug.

27.6.2000

Artikel 10
Ongevraagde mededelingen
1.
Voor het gebruik van de volgende technieken door een
leverancier is de voorafgaande instemming van de consument
vereist:
 geautomatiseerde oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst (oproepautomaten);
 fax.

Indien de dienstverlening slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd,
betaalt de leverancier aan de consument alle bedragen terug die
betrekking hebben op het niet-uitgevoerde deel, zulks dadelijk
en uiterlijk binnen dertig dagen.

2.
De lidstaten waken erover dat andere dan de in lid 1
genoemde technieken voor communicatie op afstand, indien
daarmee een individuele communicatie tot stand kan worden
gebracht,

Artikel 8 bis

a) niet toegestaan zijn behalve met instemming van de betrokken consumenten
of

Betaling met betaalkaart
De lidstaten zorgen voor passende maatregelen waardoor de
consument:
 om annulering van een betaling kan vragen in geval van
frauduleus gebruik van zijn betaalkaart in het kader van
onder deze richtlijn vallende overeenkomsten;
 in geval van frauduleus gebruik de betaalde bedragen terugbetaald krijgt.

Artikel 8 ter
Teruggave van originele documenten
Wanneer de consument gebruik maakt van de rechten waarover hij krachtens artikel 4, lid 1, beschikt, alsmede in de onder
artikel 8 bedoelde gevallen, stuurt de consument alle originele
contractdocumenten waarop de handtekening van de leverancier voorkomt en die hij bij de ondertekening van de overeenkomst heeft ontvangen, dadelijk aan de leverancier terug.

Artikel 9
Ongevraagde diensten
Zonder afbreuk te doen aan eventuele wetgeving van de lidstaten betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten nemen de lidstaten de nodige maatregelen om:
 de levering op afstand van financiºle diensten aan een consument zonder voorafgaand verzoek van deze laatste te
verbieden indien deze levering een verzoek om onmiddellijke dan wel uitgestelde betaling omvat;
 de consument vrij te stellen van elke verplichting in geval
van niet-gevraagde levering, waarbij het feit dat de consument niet reageert niet betekent dat hij met de levering
instemt.

b) slechts mogen worden gebruikt indien de consument daar
kennelijk geen bezwaar tegen heeft.
3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen mogen geen
kosten voor de consumenten met zich brengen.
4.
Bij telefoongesprekken moeten de identiteit van de leverancier en het commerciºle doel van het gesprek duidelijk
worden meegedeeld bij het begin van elk gesprek met de consument.
5.
De lidstaten voorzien in passende, doeltreffende en evenredige sancties voor inbreuken door de leverancier op de bepalingen van artikel 10.
Daartoe kunnen zij met name erop toezien dat de consument
de overeenkomst op elk moment kan opzeggen, zonder kosten
en zonder betaling van een boete.
Artikel 11
Dwingend karakter van de bepalingen van de richtlijn
1.
De consument kan geen afstand doen van de rechten die
hem krachtens deze richtlijn worden toegekend.
2.

geschrapt

3.
De consument kan de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden ontzegd indien op de overeenkomst
het recht van een derde land van toepassing is, mits enerzijds
de consument op het grondgebied van een van de lidstaten van
de Europese Gemeenschap woonachtig is en er anderzijds een
nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en de Gemeenschap.
Artikel 12
Gerechtelijk of administratief beroep
1.
De lidstaten zorgen met het oog op de beslechting van
geschillen tussen een consument en een leverancier voor passende en doeltreffende klacht- en verhaalsprocedures.
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2.
De in lid 1 bedoelde procedures omvatten bepalingen
volgens welke een of meer van onderstaande, naar nationaal
recht bepaalde, instanties zich overeenkomstig het nationale
recht tot de bevoegde rechterlijke of administratieve instanties
kunnen wenden om de nationale bepalingen ter uitvoering van
deze richtlijn te doen toepassen:
a) overheidsinstanties of hun vertegenwoordigers;
b) consumentenorganisaties die een legitiem belang hebben bij
de bescherming van de consument;
c) beroepsorganisaties die een legitiem belang hebben bij een
optreden in rechte.
3.

C 177 E/27

1. De tekst van artikel 3, lid 1, eerste streepje, wordt vervangen
door de volgende tekst:
Ð betreffende de financiºle diensten waarop Richtlijn
. ./. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad (*)
van toepassing is.
___________
(*) PB L . . .

2. Bijlage II bij deze richtlijn wordt geschrapt.
Artikel 16

geschrapt

4.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de exploitanten en leveranciers van technieken voor
communicatie op afstand, indien dit technisch mogelijk is en
op basis van een aan hen betekende rechterlijke beslissing, een
administratief besluit of een besluit van een controle-instantie,
een einde maken aan praktijken die niet stroken met de bepalingen van deze richtlijn.
Artikel 12 bis

Richtlijn 98/27/EG
Aan de bijlage bij Richtlijn 98/27/EG wordt het volgende punt
10 toegevoegd:
Ð10. Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de
Raad van inzake de verkoop op afstand van financiºle
diensten aan consumenten (*)
___________
(*) PB L . . .

Buitengerechtelijk beroep

Artikel 17

De lidstaten moedigen de buitengerechtelijke instanties die voor
de buitengerechtelijke schikking van geschillen zijn opgericht
ertoe aan samen te werken teneinde grensoverschrijdende geschillen op te lossen.

Omzetting

Artikel 13
Bewijslast
De bewijslast met betrekking tot de naleving van de verplichtingen inzake voorlichting van de consument door de leverancier en met betrekking tot de instemming van de consument
met de sluiting van de overeenkomst en eventueel met de
uitvoering ervan rust op de leverancier.
Een contractvoorwaarde die de bewijslast voor de naleving
door de leverancier van een deel van dan wel alle verplichtingen die krachtens deze richtlijn op de leverancier rusten, bij de
consument legt, geldt als een oneerlijk beding in de zin van
Richtlijn 93/13/EEG (1).

1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 30 juni 2002 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
dadelijk in kennis.
In de bepalingen die de lidstaten aannemen, dan wel bij de
officiºle bekendmaking ervan, wordt naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden door de lidstaten vastgesteld.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de
bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen. Zij laten deze mededeling vergezeld
gaan van een tabel waarin de met betrekking tot elk artikel van
deze richtlijn bestaande of ingevoerde nationale bepalingen zijn
weergegeven.
Artikel 18

Artikel 14

Inwerkingtreding

Richtlijn 90/619/EEG

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 15

Artikel 19

Richtlijn 97/7/EG

Adressaten

geschrapt

Richtlijn 97/7/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1) PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen
(2000/C 177 E/05)
COM(1999) 582 def.  1999/0235(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 15 november 1999)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

neming van de aanbevelingen van het orgaan voor geschillenbeslechting. Een eerste basistariefcontingent ten belope
van 2 200 000 ton wordt geopend tegen het in de WTO
geconsolideerde recht van 75 EUR. Een tweede contingent,
waarvoor hetzelfde recht wordt toegepast, komt overeen
met het aanvullende tariefcontingent van 353 000 ton
dat werd geopend in verband met de stijging van het verbruik als gevolg van de uitbreiding van de Gemeenschap in
1995. Om een toereikende voorziening van de Gemeenschap te waarborgen dient een autonoom derde tariefcontingent van 850 000 ton te worden geopend, eveneens
voor elke oorsprong. In het kader van dit laatste tariefcontingent wordt op het recht van het gemeenschappelijke
douanetarief een korting toegepast die wordt bepaald volgens de meest geschikte techniek, en moet de aan de ACSlanden toegekende tariefpreferentie worden toegepast.

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Met de landen van levering en met de andere betrokken
partijen zijn talrijke en intensieve besprekingen gevoerd om
een einde te maken aan de bezwaren tegen de invoerregeling die bij Verordening (EEG) nr. 404/93 is ingesteld en bij
Verordening (EG) nr. 1637/98 is gewijzigd, en om rekening
te houden met de conclusies van het panel dat is opgericht
in het kader van de regeling voor de beslechting van geschillen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
(2) Op grond van het onderzoek van alle door de Commissie
naar voren gebrachte opties wordt geoordeeld dat het op
middellange termijn instellen van een invoerregeling die is
gebaseerd op de heffing van een douanerecht van een passend niveau, en het toepassen van een tariefpreferentie voor
de invoer van oorsprong uit de ACS-landen, de beste garanties bieden om enerzijds de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening der markten ten aanzien van de
communautaire en de vraag bij de consumenten te verwezenlijken, en anderzijds de voorschriften op het gebied
van de internationale handel na te leven ter voorkoming
van nieuwe bezwaren.
(3) Een dergelijke regeling moet echter worden ingesteld na
afloop van onderhandelingen met de partners van de Gemeenschap volgens de WTO-procedures, en in het bijzonder overeenkomstig artikel XXVIII van de Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT).
(4) Tot de inwerkingtreding van die regeling dient de Gemeenschap van bananen te worden voorzien in het kader van
verscheidene tariefcontingenten die worden geopend voor
invoer van elke oorsprong en worden opgezet met inacht-

(5) Rekening houdend met de tegenover de ACS-landen aangegange verplichtingen en met de noodzaak om voor deze
landen adequate concurrentievoorwaarden te waarborgen,
moet de toepassing van een tariefpreferentie van 275 EUR
per ton bij de invoer van bananen van oorsprong uit deze
landen het mogelijk maken de betrokken handelsstromen in
stand te houden. Dit leidt voor deze invoer met name tot
de toepassing van een nulrecht in het kader van de eerste
twee tariefcontingenten en tot een verlaging met 275 EUR
van het recht dat in het kader van het derde tariefcontingent na toepassing van de voornoemde korting moet worden betaald.
(6) De Commissie dient te worden gemachtigd om met de
landen van levering die een wezenlijk belang bij de voorziening van de markt van de Gemeenschap hebben, onderhandelingen te openen ten einde te pogen tot een overeengekomen verdeling van de eerste twee tariefcontingenten te komen. Het is tevens wenselijk aan de Commissie de
bevoegdheid te verlenen om de wijze van beheer van de bij
deze verordening vastgestelde tariefcontingenten te bepalen.
(7) Er dient een regeling te worden vastgesteld die het mogelijk
maakt het aanvullende tariefcontingent van 353 000 ton te
wijzigen om rekening te houden met een in het kader van
een voorzieningsbalans geconstateerde stijging van de communautaire vraag. Tevens dient te worden voorzien in een
regeling die het mogelijk maakt passende specifieke maatregelen vast te stellen om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke omstandigheden die nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de voorziening van de communautaire
markt.
(8) Derhalve dienen in titel IV van Verordening (EEG) nr.
404/93 de desbetreffende wijzigingen te worden aangebracht,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 404/93 wordt als volgt gewijzigd:
1. De artikelen 16 tot en met 20 van titel IV worden vervangen
door:
ÐArtikel 16
1.
De artikelen 16 tot en met 20 van deze titel zijn van
toepassing voor de invoer van verse producten van GN-code
ex 0803 00 19 tot de inwerkingtreding, uiterlijk op 1 januari
2006, van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief
voor deze producten zoals vastgesteld na afloop van de
procedure van artikel XXVIII van de Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT).
2.
Tot de inwerkingtreding van het in lid 1 bedoelde
recht worden de in lid 1 genoemde verse producten ingevoerd in het kader van de bij artikel 18 geopende tariefcontingenten.
Artikel 17
Voor zover nodig, wordt de invoer van bananen in de Gemeenschap onderworpen aan de overlegging van een invoercertificaat, dat door de lidstaten wordt afgegeven aan iedere
belanghebbende die daarom verzoekt, ongeacht zijn plaats
van vestiging in de Gemeenschap, onverminderd de voor de
toepassing van de artikelen 18 en 19 vastgestelde bijzondere
bepalingen.
Het invoercertificaat is geldig in de hele Gemeenschap. Behoudens afwijkingen die volgens de procedure van artikel 27
worden vastgesteld, worden deze certificaten slechts afgegeven indien een zekerheid is gesteld als garantie dat zal worden voldaan aan de verbintenis om tijdens de geldigheidsduur van het certificaat onder de voorwaarden van deze
verordening in te voeren. Behoudens overmacht wordt
deze zekerheid geheel of gedeeltelijk verbeurd indien de
transactie niet binnen deze termijn wordt gerealiseerd of
slechts ten dele wordt gerealiseerd.
Artikel 18
1.
Elk jaar worden met ingang van 1 januari de volgende
tariefcontingenten geopend:
a) een tariefcontingent van 2 200 000 ton (nettogewicht),
Ðcontingent A genoemd;
b) een aanvullend tariefcontingent van 353 000 ton (nettogewicht), Ðcontingent B genoemd;
c) een autonoom tariefcontingent van 850 000 ton (nettogewicht), Ðcontingent C genoemd.
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Deze tariefcontingenten worden geopend voor de invoer van
producten van oorsprong uit alle derde landen.
De Commissie wordt gemachtigd om, op basis van een
akkord met de overeenkomstsluitende partijen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die een wezenlijk belang bij de
levering van bananen hebben, de tariefcontingenten A en
B over de landen van levering te verdelen.
2.
In het kader van de tariefcontingenten A en B wordt
op de invoer een douanerecht van 75 EUR per ton geheven.
3.
In het kader van tariefcontingent C wordt in afwijking
van artikel 15 op de invoer het in dat artikel bedoelde recht
geheven na aftrek van een korting die door middel van een
openbare inschrijving kan worden bepaald.
4.
Een tariefpreferentie van 275 EUR per ton wordt toegepast voor de invoer van oorsprong uit de ACS-landen
binnen de tariefcontingenten en daarbuiten.
5.
De in dit artikel vastgestelde bedragen van de douanerechten moeten in nationale valuta worden omgerekend
met gebruikmaking van de koers die voor de betrokken
producten in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief geldt.
6.
In geval van een stijging van de vraag in de Gemeenschap kan het in lid 1, onder b), vermelde aanvullende
tariefcontingent op basis van een balans van productie, verbruik en in- en uitvoer worden verhoogd.
De goedkeuring van de balans en de verhoging van het
tariefcontingent geschieden volgens de procedure van artikel
27.
7.
Wanneer de voorziening van de Communautaire markt
ongunstig wordt beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die gevolgen hebben voor de productie- of invoervoorwaarden, stelt de Commissie volgens de procedure van
artikel 27 de nodige specifieke maatregelen vast.
In dergelijke gevallen kan het aanvullende tariefcontingent B
op basis van de in lid 6 bedoelde balans worden aangepast.
De specifieke maatregelen kunnen afwijken van de ter uitvoering van artikel 19, lid 1, vastgestelde bepalingen. Zij
moeten ertoe strekken elke discriminatie tussen derde landen te voorkomen.
8.
De bananen die weer uit de Gemeenschap worden
uitgevoerd, worden niet van de desbetreffende tariefcontingenten afgeschreven.
Artikel 19
1.
De tariefcontingenten kunnen worden beheerd volgens
de methode die is gebaseerd op inachtneming van de traditionele handelsstromen (bekend als de methode van Ðtraditionele marktdeelnemers/nieuwkomers) en/of volgens andere methoden.
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2.
Bij de vastgestelling van de methode wordt in voorkommend geval rekening gehouden met de noodzaak het
evenwicht in de voorziening van de communautaire markt
te handhaven.
Artikel 20
De Commssie stelt de bepalingen ter uitvoering van deze
titel vast volgens de procedure van artikel 27. Deze uitvoeringsbepalingen behelzen met name:

27.6.2000

Ð de op hun grondgebied afgezette hoeveelheden bananen
uit de Gemeenschap en bananen van oosprong uit de
ACS-landen en uit andere derde landen dan de ACS-landen,.
3. Artikel 32 wordt geschrapt.
4. De bijlage wordt geschrapt.

a) de wijze van beheer van de in artikel 18 vermelde tariefcontingenten;

Artikel 2

b) voor zover nodig, de garanties met betrekking tot de aard
en de oorsprong van de producten;

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

c) de maatregelen die nodig zijn voor de naleving van de
verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomstig
artikel 300 van het Verdrag door de Gemeenschap gesloten akkoorden..

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2000.

2. In artikel 29 wordt het zevende streepje vervangen door:

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende
instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging
van de zee door ongevallen (1)
(2000/C 177 E/06)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(1999) 641 def.  98/0350(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 1 december 1999)
(1) PB C 25 van 30.1.1999, blz. 20.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130S, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Ongewijzigd

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Schrappen

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

Ongewijzigd

Gezien het advies van het ComitØ van de regio’s,
Handelend overeenkomstig de procedure van artikel 251 van
het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De activiteiten van de Gemeenschap op dit gebied sinds
1978 hebben het mogelijk gemaakt, geleidelijk de samenwerking tussen de lidstaten binnen een communautair
actieprogramma te ontwikkelen. De sedert 1978 vastgestelde resolutie en beschikkingen (1) vormen de basis
voor deze samenwerking.
(2) Het communautair informatiesysteem heeft beantwoord
aan zijn bedoeling om de bevoegde instanties in de lidstaten de beschikking te geven over de gegevens die nodig
zijn voor de beheersing en de beperking van de verontreiniging die wordt veroorzaakt door de lozing van grote
hoeveelheden olie en andere schadelijke stoffen in zee. Het
informatiesysteem zal worden vereenvoudigd door het gebruik van een modern systeem voor automatische gegevensverwerking. Met het oog op de snelle en doeltreffende
uitwisseling van informatie is een passende talenregeling
vereist.
(3) De task force van de Gemeenschap en andere activiteiten
in het kader van het communautair actieprogramma hebben gezorgd voor praktische ondersteuning van operationele instanties tijdens noodsituaties waarbij verontreiniging van de zee is opgetreden, en voor de bevordering
van samenwerking en paraatheid om efficiºnt op ongevallen te kunnen reageren.
___________
(1) PB C 162 van 8.7.1978, blz. 1; PB L 355 van 10.12.1981, blz. 52; PB
L 77 van 22.3.1986, blz. 33; PB L 158 van 25.6.1988, blz. 32.

Ongewijzigd
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(4) Het door de Commissie ingediende beleidsplan en actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het gebied
van het milieu en duurzame ontwikkeling (1) bepaalt dat
de activiteiten van de Gemeenschap zullen worden geïntensiveerd, met name ten aanzien van ecologische noodsituaties zoals verontreiniging van de zee door ongevallen.
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(4) Het door de Commissie ingediende beleidsplan en actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het gebied
van het milieu en duurzame ontwikkeling (1) bepaalt dat
de activiteiten van de Gemeenschap zullen worden geïntensiveerd, met name ten aanzien van ecologische noodsituaties zoals verontreiniging van de zee door ongevallen
en lozingen tijdens werkzaamheden.

(5) De voorgestelde richtlijn betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen zal, zodra zij is
vastgesteld, een belangrijke rol spelen ten aanzien van
lozingen tijdens werkzaamheden.

(6) De communautaire samenwerking op het gebied van de
verontreiniging van de zee door ongevallen is erop gericht
de risico’s te beperken en helpt daardoor de doelstellingen
van het Verdrag te verwezenlijken door de solidariteit
tussen de lidstaten te bevorderen en overeenkomstig artikel 130R van het Verdrag bij te dragen tot het behoud en
de bescherming van het milieu, met inbegrip van de gezondheid van de mens.

(6) De communautaire samenwerking op het gebied van de
verontreiniging van de zee door ongevallen is erop gericht
de risico’s te beperken en helpt daardoor de doelstellingen
van het Verdrag te verwezenlijken door de solidariteit
tussen de lidstaten te bevorderen en overeenkomstig artikel 174 van het Verdrag bij te dragen tot het behoud en
de bescherming van het milieu, met inbegrip van de gezondheid van de mens.

(7) ÐVerontreiniging van de zee door ongevallen dient op
zodanige wijze maar niet in beperkende zin te worden
omschreven dat elk vrijkomen van schadelijke stoffen in
het mariene milieu, ongeacht of deze van civiele of militaire oorsprong zijn, hetzij rechtstreeks op of in zee, dan
wel vanaf de kust of via estuaria of als gevolg van het
vrijkomen van stoffen uit eerder in zee gedumpt materiaal, daaronder begrepen is.

(8) ÐSchadelijke stoffen dienen zodanig, maar niet in beperkende zin, te worden omschreven dat alle onder de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
over zee vallende stoffen en alle uit in zee gedumpte
munitie vrijkomende stoffen hieronder vallen.

(9) Er dient in het bijzonder rekening te worden gehouden
met relevante verdragen en/of overeenkomsten met betrekking tot Europese zeeºn.

(10) De instelling van een communautair kader voor samenwerking dat voor ondersteunende maatregelen zorgt, zal
bijdragen tot de efficiºntere ontwikkeling van samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee
door ongevallen. Een dergelijk samenwerkingskader
moet in belangrijke mate worden gebaseerd op de ervaring die terzake sedert 1978 is opgedaan.

Ongewijzigd

(11) Een communautair kader voor samenwerking zal ook
zorgen voor meer doorzichtigheid en voor consolidatie
en intensivering van het voortdurend streven naar de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag.
___________

___________

(1) PB C 138 van 17.5.1993, blz. 5.

(1) PB C 138 van 17.5.1993, blz. 5.
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(12) Maatregelen ter informering en voorbereiding van de personen die in de lidstaten verantwoordelijk zijn voor en
betrokken zijn bij de aanpak van de verontreiniging van
de zee door ongevallen, zijn belangrijk en dragen bij tot
een betere voorbereiding op ongevallen en tevens tot vermindering van de risico’s.
(13) Het is ook belangrijk, communautaire maatregelen te nemen ter verbetering van de technieken en methoden om
op noodsituaties te reageren en achteraf voor herstel te
zorgen.
(14) De verlening van operationele steun aan de lidstaten in
noodsituaties en de bevordering van de verspreiding van
de daarbij opgedane ervaring over de lidstaten zijn van
grote waarde gebleken.
(15) Een raadgevend comitØ voor de verontreiniging van de
zee door ongevallen zal de Commissie bijstaan bij het
beheer van het samenwerkingskader. De Commissie kan
tevens andere aangelegenheden in verband met de verontreiniging van de zee door ongevallen aan dit comitØ voorleggen.
(16) De bepalingen van deze beschikking komen in de plaats
van met name het krachtens de resolutie van de Raad van
26 juni 1978 opgezette actieprogramma en het bij de
beschikking van de Raad van 6 maart 1986 ingestelde
communautaire informatiesysteem. Die beschikking van
de Raad dient derhalve te worden ingetrokken met ingang
van de datum waarop de onderhavige beschikking van
kracht wordt,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
Er wordt een communautair kader voor samenwerking
op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen (hierna Ðhet samenwerkingskader te noemen) ingesteld
voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2004.
2.
Het samenwerkingskader is bedoeld ter ondersteuning en
aanvulling van de activiteiten van de lidstaten op nationaal,
regionaal en lokaal niveau met het oog op de bescherming
van het mariene milieu, de gezondheid van de mens en de
kust tegen de risico’s op verontreiniging van de zee door ongevallen en lozingen tijdens werkzaamheden.

2.
Het samenwerkingskader is bedoeld ter ondersteuning en
aanvulling van de activiteiten van de lidstaten op nationaal,
regionaal en lokaal niveau met het oog op de bescherming
van het mariene milieu, de gezondheid van de mens en de
kust tegen de risico’s op verontreiniging van de zee door ongevallen en lozingen tijdens werkzaamheden, met inbegrip van
het vrijkomen van stoffen uit gedumpte munitie.
ÐVerontreiniging van de zee door ongevallen dient op zodanige
wijze  maar niet in beperkende zin  te worden omschreven dat elk vrijkomen van schadelijke stoffen in het mariene
milieu, ongeacht of deze van civiele of militaire oorsprong zijn,
hetzij rechtstreeks op of in zee, dan wel vanaf de kust of via
estuaria of als gevolg van het vrijkomen van dergelijke stoffen
uit eerder in zee gedumpt materiaal, daaronder begrepen is.
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3.
Met het samenwerkingskader wordt getracht de mogelijkheden van de lidstaten te verbeteren om te reageren op ongevallen waarbij olie of andere schadelijke stoffen in zee terechtkomen of dreigen terecht te komen, en tevens bij te dragen tot
de preventie van risico’s. Het samenwerkingskader is tevens
bedoeld om de voorwaarden te creºren voor een efficiºnte
wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de lidstaten op
dit gebied en deze te vergemakkelijken.
Het samenwerkingskader moet ook samenwerking tussen de
lidstaten vergemakkelijken om te garanderen dat financiºle
schadevergoeding kan worden geºist overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt.
4.
Binnen dit samenwerkingskader wordt een communautair
informatiesysteem ingesteld dat bedoeld is om gegevens uit te
wisselen met het oog op de paraatheid ten aanzien van en het
reageren op verontreiniging van de zee door ongevallen, met
inbegrip van lozingen tijdens werkzaamheden. Dit systeem omvat ten minste de in bijlage I vermelde onderdelen.
Artikel 2

4.
Binnen dit samenwerkingskader wordt een communautair
informatiesysteem ingesteld dat bedoeld is om gegevens uit te
wisselen met het oog op de paraatheid ten aanzien van en het
reageren op verontreiniging van de zee door ongevallen, met
inbegrip van lozingen tijdens werkzaamheden en zones waar
munitie werd gedumpt. Dit systeem omvat ten minste de in
bijlage I vermelde onderdelen.
Ongewijzigd

1.
De Commissie zorgt voor de tenuitvoerlegging van de
maatregelen binnen het samenwerkingskader.
2.
Volgens de procedure van artikel 4 en op basis van onder
andere de door de lidstaten aan de Commissie verstrekte informatie wordt een voortschrijdend driejarenplan voor de uitvoering van de maatregelen binnen het samenwerkingskader
vastgesteld, dat jaarlijks wordt herzien. De Commissie kan naast
de maatregelen binnen het samenwerkingskader waar nodig
voor aanvullende activiteiten zorgen. Deze aanvullende activiteiten worden in het licht van de gestelde prioriteiten en de
beschikbare financiºle middelen geºvalueerd.
3.
Bijlage II bevat een overzicht van de maatregelen binnen
het samenwerkingskader en de financiºle regelingen voor de
bijdrage van de Gemeenschap.
Artikel 3
1.
In het voortschrijdend plan voor de uitvoering van de
maatregelen binnen het samenwerkingskader worden de verschillende uit te voeren maatregelen vermeld.
2.
De verschillende maatregelen worden in eerste instantie
op basis van de volgende criteria geselecteerd:
a) de mate waarin ze bijdragen tot de verstrekking van informatie aan en de voorbereiding van de personen die in de
lidstaten verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij de
aanpak van de verontreiniging van de zee door ongevallen
en lozingen bij werkzaamheden, teneinde te zorgen voor
een betere voorbereiding op ongevallen en bij te dragen
tot de preventie van de risico’s;
b) de mate waarin ze bijdragen tot een verbetering van de
technieken en methoden om op noodsituaties te reageren
en achteraf voor herstel te zorgen;
c) de mate waarin ze bijdragen tot de verlening van operationele steun aan de lidstaten in noodsituaties, door het inzetten van deskundigen die voornamelijk behoren tot de task
force van de Gemeenschap, en de verspreiding van de daarbij opgedane ervaring over de lidstaten.

b) de mate waarin ze bijdragen tot een verbetering van de
technieken en methoden om op noodsituaties te reageren
en achteraf voor herstel te zorgen, met inbegrip van de
uitwisseling van informatie tussen havenautoriteiten;
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ca) de mate waarin zij bijdragen tot een betere voorlichting
van het publiek over risico’s en tot het doorgeven van
informatie over ongevallen;
cb) de mate waarin zij bijdragen tot versterkte coördinatie van
risicopreventie en respons met andere plaatselijke instanties, inclusief instanties bevoegd voor habitatbescherming.
3.
Elke maatregel wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de bevoegde instanties op nationaal, regionaal en lokaal
niveau in de lidstaten.
Artikel 4
1.
Voor de tenuitvoerlegging van de activiteiten binnen het
samenwerkingskader wordt de Commissie bijgestaan door een
comitØ van raadgevende aard, bestaande uit vertegenwoordigers
van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van
de Commissie.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comitØ een
ontwerp van de te nemen maatregelen voor. Het comitØ brengt
binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang
van de urgentie van de materie advies uit over dit ontwerp, zo
nodig door middel van een stemming.
Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft iedere
lidstaat het recht te verzoeken dat zijn standpunt in de notulen
wordt opgenomen.
De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het door
het comitØ uitgebrachte advies. Zij brengt het comitØ op de
hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft gehouden met
zijn advies.
2.
De Commissie kan tevens andere aangelegenheden in verband met de verontreiniging van de zee door ongevallen aan
het raadgevend comitØ voorleggen.
Artikel 5
De Commissie evalueert halverwege en vóór het einde van de
looptijd de tenuitvoerlegging van het samenwerkingskader en
brengt uiterlijk op 30 september 2002 en 31 maart 2004
verslag uit bij de Raad en het Europees Parlement.
Artikel 6
De beschikking van de Raad van 6 maart 1986 tot instelling
van een communautair informatiesysteem voor de controle op
en de beperking van de verontreiniging van de zee door olie en
andere gevaarlijke stoffen, als gewijzigd, wordt op de datum
van vankrachtwording van deze beschikking ingetrokken.
Artikel 7
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari
2000.
Artikel 8
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Ongewijzigd
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Het communautair informatiesysteem zal gebruik maken van een modern systeem voor automatische gegevensverwerking. Op de internetsite zal er een communautaire home-page zijn met algemene achtergrondinformatie op communautair niveau en nationale home-pages
met informatie over de beschikbare nationale middelen om in te grijpen.
Daarnaast wordt een deel van het systeem afgedrukt en voortdurend
up-to-date gehouden als communautaire operationele losbladige brochure met informatie over het crisisbeheer in elke lidstaat.
1. Elke lidstaat dient binnen zes maanden na de datum waarop de
beschikking van kracht wordt:
a) de voor het beheer van het nationale deel van het systeem verantwoordelijke instantie of instanties aan te wijzen en de Commissie daarvan in kennis te stellen;
b) een web-site te openen die via de communautaire algemene toegangspagina van het systeem aan het hele systeem wordt gekoppeld.
2. De Commissie opent een web-site als algemene toegangspagina van
het systeem en een communautaire pagina.
3. Elke lidstaat vermeldt op zijn nationale home-page binnen zes
maanden na de datum waarop de beschikking van kracht wordt,
ten minste de volgende informatie:
a) een beknopt overzicht van de nationale structuren en de koppelingen tussen de nationale instanties op het gebied van de
verontreiniging van de zee door ongevallen,

b) de inventaris van de belangrijkste middelen voor het reageren op
noodsituaties en het opruimen van verontreiniging waarover de
overheid en de particuliere sector beschikken. Deze inventaris
bevat gegevens over:

a) een beknopt overzicht van de nationale structuren en de koppelingen tussen de nationale instanties op het gebied van de
verontreiniging van de zee door ongevallen en lozingen tijdens
werkzaamheden,
Ongewijzigd

 de omvang en de kwalificaties van het gespecialiseerde personeel;
 de mechanische middelen om in zee gestroomde olie te verwijderen en verontreiniging van de kust te voorkomen of te
bestrijden, alsmede het gespecialiseerde personeel dat die middelen moet toepassen,

 de mechanische middelen om in zee gestroomde olie te verwijderen en verontreiniging van de zee of de kust door lozingen van olie en andere schadelijke stoffen te voorkomen of
te bestrijden, alsmede het gespecialiseerde personeel dat die
middelen moet toepassen,

 de chemische en biologische middelen ter bestrijding van de
verontreiniging van de zee en voor de reiniging van de kust,
alsmede het gespecialiseerde personeel dat die middelen moet
toepassen,

 de chemische en biologische middelen ter bestrijding van de
verontreiniging van de zee en voor de reiniging van de kust,
de met herstelmaatregelen opgedane ervaring, alsmede het
gespecialiseerde personeel dat die middelen moet toepassen,

 de hulpverleningsploegen;
 de schepen en luchtvaartuigen die zijn uitgerust voor de
bestrijding van verontreiniging;

Ongewijzigd
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 de mobiele installaties voor de tijdelijke opslag van verzamelde olie en andere schadelijke stoffen;
 de voorzieningen voor het lichten van olietankers;
 een alarmnummer ten behoeve van het publiek,
ba) een lijst van locaties waar munitie is gedumpt,
c) de plaats van de voorraden of apparatuur;
d) de voorwaarden voor het bieden van hulp aan andere lidstaten.
4. Elke lidstaat werkt zodra zich veranderingen hebben voorgedaan of
tenminste elk jaar in januari zijn onder punt 3 bedoelde nationale
home-page bij.
5. Elke lidstaat verstrekt de Commissie binnen zes maanden na de
datum waarop de beschikking van kracht wordt, zijn informatie
over operationeel crisisbeheer die in de communautaire operationele
losbladige brochure wordt opgenomen, met inbegrip van de operationele mobilisatieprocedures en de operationele contactpunten
met hun referenties.
6. Elke lidstaat stelt de Commissie zo spoedig mogelijk in kennis van
eventuele wijzigingen in verband met de informatie die in de losbladige brochure wordt opgenomen.
7. De Commissie verstrekt elke lidstaat een exemplaar van de losbladige brochure alsmede alle bijwerkingen daarvan.

Ongewijzigd
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BIJLAGE II
FINANCI¸LE REGELINGEN VOOR DE BIJDRAGE VAN DE GEMEENSCHAP
OORSPRONKELIJKE TABEL

Maatregel

Regeling financiering

A. Maatregelen op het gebied van opleiding en informatie
1. Cursussen en workshops (1)
Organisatie van cursussen en workshops voor de
nationale, regionale en lokale ambtenaren in de
lidstaten en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat de bevoegde diensten snel en efficiºnt reageren.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 75 %
van de totale kosten van de maatregel met een plafond
van 75 000 ecu per maatregel.

2. Uitwisseling van deskundigen
Organisatie van de detachering van deskundigen bij
een andere lidstaat om de deskundigen in staat te
stellen ervaring op te doen of verschillende gebruikte technieken te evalueren of de aanpak bij
andere noodhulpdiensten of andere relevante instanties, te bestuderen.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 75 %
van de reis- en verblijfkosten van de deskundigen en
100 % van de kosten voor de coördinatie van het systeem.

Organisatie van de uitwisseling van deskundigen,
specialisten en technici van de lidstaten, zodat ze
korte cursussen of modules daarvan in andere lidstaten kunnen volgen of geven.
3. Oefeningen
De oefeningen zijn bedoeld om methoden te vergelijken, de samenwerking tussen de lidstaten te
stimuleren en de vorderingen bij en de coördinatie
van de nationale noodhulpdiensten te ondersteunen.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 50 %
van de kosten van deelname van waarnemers uit andere
lidstaten en voor de organisatie van bijbehorende workshops, voorbereiding van de oefening, samenstelling van
een eindverslag enz.

4. Commautair informatiesysteem
Ontwikkeling en onderhoud van een modern computersysteem om de nationale instanties voor de
aanpak van de verontreiniging van de zee door
ongevallen te helpen door de verstrekking van de
voor crisisbeheer benodigde informatie.

Financiering voor 100 % van het door de Commissie verzorgde gedeelte van het systeem.

B. Maatregelen ter verbetering van technieken en
methoden om op noodsituaties te reageren en
herstel te bevorderen (proefprojecten) (1)
Projecten die bedoeld zijn om het vermogen van de
lidstaten om op noodsituaties te reageren en herstel te
bevorderen, te vergroten. Deze projecten zijn vooral
gericht op verbetering van de middelen, technieken en
procedures. Zij dienen relevant te zijn voor alle of
enkele lidstaten en kunnen betrekking hebben op de
invoering van nieuwe technologie in verband met de
verontreiniging van de zee door ongevallen. Projecten
voor twee of meer lidstaten worden gestimuleerd.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 50 %
van de totale kosten van elk project met een plafond van
150 000 ecu.

C. Ondersteuning en voorlichting
1. Milieueffecten
Maatregelen ter ondersteuning van de inventarisering van de milieueffecten na een ongeval, en ter
grootschalige verspreiding van de resultaten en de
opgedane ervaring naar de andere lidstaten.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 50 %
van de totale kosten van elke maatregel.
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Maatregel

Regeling financiering

2. Conferenties en evenementen (1)
Conferenties en andere evenementen op het gebied
van de verontreiniging van de zee voor een groot
publiek, met name wanneer er verschillende lidstaten bij betrokken zijn.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 30 %
van de totale kosten van de maatregel met een plafond
van 50 000 ecu.

3. Andere ondersteunende maatregelen (1)
Maatregelen voor de bepaling van de stand van de
techniek, voor de ontwikkeling van beginselen en
richtsnoeren voor belangrijke aspecten van de verontreiniging van de zee door ongevallen en lozingen tijdens werkzaamheden en voor de evaluatie
van het samenwerkingskader.

Financiering voor 100 %.

4. Voorlichting
Publicaties, materiaal voor tentoonstellingen en ander voorlichtingsmateriaal voor het publiek over de
communautaire samenwerking op het gebied van
de verontreiniging van de zee door ongevallen.

Financiering voor 100 %.

D. Inzetten van deskundigen
Maatregelen voor het inzetten van deskundigen van de
task force van de Gemeenschap bij een noodsituatie
ter versterking van het systeem dat is opgezet door de
instanties van een lidstaat of een derde land waar de
noodsituatie zich voordoet, en om ter plaatse te zorgen voor een deskundige voor de coördinatie van
waarnemers uit andere lidstaten.

Financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 100 % van de
kosten voor de dienstreizen van de deskundigen.

(1) Alleen maatregelen waarbij alle of een significant aantal lidstaten betrokken zijn, komen in aanmerking.
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GEWIJZIGDE TABEL

Maatregel

Regeling financiering

A. Maatregelen op het gebied van opleiding en informatie
1. Cursussen en workshops (1)
Organisatie van cursussen en workshops voor de
nationale, regionale en lokale ambtenaren in de
lidstaten en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat de bevoegde diensten snel en efficiºnt reageren.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 75%
van de totale kosten van de maatregel met een plafond
van 75 000 ecu per maatregel.

2. Uitwisseling van deskundigen
Organisatie van de detachering van deskundigen bij
een andere lidstaat om de deskundigen in staat te
stellen ervaring op te doen of verschillende gebruikte technieken te evalueren of de aanpak bij
andere noodhulpdiensten of andere relevante instanties, zoals niet-gouvernementele organisaties
met specialistische kennis inzake verontreiniging
van de zee door ongevallen, te bestuderen.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 75 %
van de reis- en verblijfkosten van de deskundigen en
100 % van de kosten voor de coördinatie van het systeem.

Organisatie van de detachering van deskundigen bij
een andere lidstaat om de deskundigen in staat te
stellen ervaring op te doen of verschillende gebruikte technieken te evalueren of de aanpak bij
andere noodhulpdiensten of andere relevante instanties, te bestuderen.
3. Oefeningen
De oefeningen zijn bedoeld om methoden te vergelijken, de samenwerking tussen de lidstaten te
stimuleren en de vorderingen bij en de coördinatie
van de nationale noodhulpdiensten te ondersteunen.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 50 %
van de kosten van deelname van waarnemers uit andere
lidstaten en voor de organisatie van bijbehorende workshops, voorbereiding van de oefening, samenstelling van
een eindverslag enz.

4. Commautair informatiesysteem
Ontwikkeling en onderhoud van een modern computersysteem om de nationale instanties voor de
aanpak van de verontreiniging van de zee door
ongevallen en door lozingen tijdens werkzaamheden te helpen door de verstrekking van de voor
crisisbeheer benodigde informatie.

Financiering voor 100% van het door de Commissie verzorgde gedeelte van het systeem.

B. Maatregelen ter verbetering van technieken en
methoden om op noodsituaties te reageren en
herstel te bevorderen (proefprojecten) (1)
Projecten die bedoeld zijn om het vermogen van de
lidstaten om op noodsituaties te reageren en herstel te
bevorderen, te vergroten. Deze projecten zijn vooral
gericht op verbetering van de middelen, technieken en
procedures. Zij dienen relevant te zijn voor alle of
enkele lidstaten en kunnen betrekking hebben op de
invoering van nieuwe technologie in verband met de
verontreiniging van de zee door ongevallen en door
lozingen tijdens werkzaamheden. Projecten voor twee
of meer lidstaten worden gestimuleerd.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 50 %
van de totale kosten van elk project met een plafond van
150 000 ecu.

C. Ondersteuning en voorlichting
1. Milieueffecten
Maatregelen ter ondersteuning van de inventarisering van de milieueffecten na een ongeval, ter beoordeling van de genomen preventie- en herstelmaatregelen en ter grootschalige verspreiding van
de resultaten en de opgedane ervaring naar de andere lidstaten.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 50 %
van de totale kosten van elke maatregel.
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Maatregel

Regeling financiering

2. Conferenties en evenementen (1)
Conferenties en andere evenementen op het gebied
van de verontreiniging van de zee voor een groot
publiek, met name wanneer er verschillende lidstaten bij betrokken zijn.

Maximale financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 30%
van de totale kosten van de maatregel met een plafond
van 50 000 ecu.

3. Andere ondersteunende maatregelen (1)
Maatregelen voor de bepaling van de stand van de
techniek, voor de ontwikkeling van beginselen en
richtsnoeren voor belangrijke aspecten van de verontreiniging van de zee door ongevallen en lozingen tijdens werkzaamheden en voor e evaluatie van
het samenwerkingskader.

Financiering voor 100 %.

4. Voorlichting
Publicaties, materiaal voor tentoonstellingen en ander voorlichtingsmateriaal voor het publiek over de
communautaire samenwerking op het gebied van
de verontreiniging van de zee door ongevallen en
lozingen tijdens werkzaamheden.

Financiering voor 100 %.

D. Inzetten van deskundigen
Maatregelen voor het inzetten van deskundigen van de
task force van de Gemeenschap bij een noodsituatie
ter versterking van het systeem dat is opgezet door de
instanties van een lidstaat of een derde land waar de
noodsituatie zich voordoet, en om ter plaatse te zorgen voor een deskundige voor de coördinatie van
waarnemers uit andere lidstaten.

Financiºle bijdrage van de Gemeenschap: 100 % van de
kosten voor de dienstreizen van de deskundigen.

(1) Alleen maatregelen waarbij alle of een significant aantal lidstaten betrokken zijn, komen in aanmerking.
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Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep
(2000/C 177 E/07)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(1999) 565 def.  1999/0225(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 6 januari 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 13,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economische en Sociaal ComitØ,

rechten, die door alle lidstaten zijn ondertekend, voor
eenieder als een universeel recht erkend. Verdrag nr. 111
van de IAO verbiedt discriminatie in arbeid en beroep.

(5) Het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten
van de werkenden onderkent het belang van de bestrijding
van elke vorm van discriminatie, met inbegrip van de
noodzaak van passende maatregelen voor sociale en economische integratie van ouderen en gehandicapten.

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Europese Unie is gegrondvest op de beginselen van
vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat,
welke beginselen de lidstaten gemeen hebben. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie eerbiedigt de Unie de grondrechten zoals
die worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, als algemene beginselen van het gemeenschapsrecht.
(2) Artikel 13 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap machtigt de Raad passende maatregelen te
nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of
etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap,
leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden.
(3) Het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en
mannen is degelijk vervat in tal van bepalingen van de
gemeenschapswetgeving, in het bijzonder in Richtlijn
76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende
de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de
promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (1). Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap machtigt de Raad maatregelen vast te stellen
om de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in aangelegenheden van werkgelegenheid en van beroep te waarborgen.
(4) Gelijkheid voor de wet en bescherming tegen discriminatie
is door de Universele verklaring van de rechten van de
mens en door de Internationale Verdragen van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten,
respectievelijk inzake economische, sociale en culturele
(1) PB L 39 van 14.2.1976, blz. 40.

(6) Krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap behoort onder meer de bevordering van
de coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten tot de taken van de Gemeenschap. Hietoe werd in
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
een nieuw werkgelegenheidshoofdstuk opgenomen als een
middel voor de ontwikkeling van een gecoördineerde
werkgelegenheidsstrategie en in het bijzonder voor de bevordering van de scholing, de opleiding en het aanpassingsvermogen van de werknemers.

(7) De door de Europese Raad van Wenen op 11 en 12
december 1998 goedgekeurde werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 1999 benadrukken de noodzaak van de ontwikkeling van de voorwaarden voor een actievere participatie
op de arbeidsmarkt door formulering van een samenhangend geheel van beleidsmaatregelen ter bestrijding van
discriminatie op grond van handicap en ras of etnische
afstamming. De conclusies van de Europese Raad van
Wenen benadrukken de noodzaak bijzondere aandacht te
schenken aan de steun voor oudere werkenden teneinde
hun aandeel in de beroepsactieve bevolking te vergroten.

(8) Werkgelegenheid en beroep zijn sleutelelementen voor het
waarborgen van gelijke kansen voor eenieder en zij leveren een belangrijke bijdrage tot de volledige deelneming
van burgers aan het economische, culturele en sociale
leven.

(9) Discriminatie op grond van ras of etnische afstamming,
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid kan de verwezenlijking van de doelstellingen
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ondermijnen, in het bijzonder de verwezenlijking
van een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale
bescherming, de verbetering van de levensstandaard en
van het leefmilieu, de vergroting van de economische en
sociale cohesie en van de solidariteit, alsmede de bevordering van het vrij verkeer van personen.
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(10) Daartoe dient in de gehele Gemeenschap elke directe of
indirecte discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid op de door deze richtlijn bestreken
gebieden verboden te zijn. Seksuele intimidatie die tot
een intimiderende, vijandige, agressieve of storende werkomgeving leidt in samenhang met een discriminatiegrond,
moet als discriminatie worden beschouwd.

(11) Op aanpassing van de werkplek aan de behoeften van
gehandicapten gerichte maatregelen vervullen bij de bestrijding van discriminatie op grond van een handicap
een belangrijke rol.

(12) Een verschil in behandeling kan gerechtvaardigd zijn wanneer een met een discriminatiegrond verband houdend
kenmerk een wezenlijk element van de beroepskwalificatie
vormt.

(13) De Europese Unie heeft in een aan de Slotakte van het
Verdrag van Amsterdam gehechte verklaring betreffende
de status van kerken en niet-confessionele organisaties
uitdrukkelijk verklaard de status die kerken en religieuze
verenigingen en gemeenschappen volgens het nationale
recht in de lidstaten hebben, te eerbiedigen en daaraan
geen afbreuk te doen en evenzeer eerbiedigt zij de status
van levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties.

(14) Het discriminatieverbod dient te gelden onverminderd de
handhaving of de vaststelling van maatregelen voor specifieke voordelen ter vermindering of tot wegneming van
ongelijkheden in verband met de bovengenoemde discriminatiegronden.
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(19) De lidstaten dienen de sociale dialoog tussen de sociale
partners te bevorderen teneinde de diverse vormen van
discriminatie op de werkplek aan te pakken en deze te
bestrijden.
(20) De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen om
ervoor zorg te dragen dat wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen, collectieve overeenkomsten, interne arbeidsreglementen van ondernemingen of regels betreffende onafhankelijke beroepsactiviteiten, beroepen of vakbonden
die tegen het beginsel van gelijke behandeling indruisen
nietig worden verklaard of worden gewijzigd.
(21) Het is de taak van de lidstaten voor inbreuken op de uit
deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen doeltreffende,
evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen.
(22) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel die in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap besloten liggen,
kunnen de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het
scheppen, binnen de Gemeenschap, van gelijke voorwaarden met betrekking tot gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep, onvoldoende door de lidstaten worden
verwezenlijkt en derhalve kunnen die doelstellingen
wegens de omvang en de gevolgen van het overwogen
optreden beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Deze richtlijn blijft beperkt tot het vereiste minimum
om die doelstellingen te verwezenlijken en reikt niet verder dan hetgeen daartoe nodig is,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
(15) De bepalingen van deze richtlijn zijn minimumvereisten
en laten de lidstaten daarmee de keuze gunstiger bepalingen in te voeren of om die bepalingen te behouden. De
tenuitvoerlegging van deze richtlijn mag niet als rechtvaardiging dienen voor ook maar enigerlei verlaging van
het in de lidstaten reeds bestaande beschermingsniveau.

(16) Het is belangrijk ervoor zorg te dragen dat slachtoffers
van discriminatie over adequate mogelijkheden voor
rechtsbescherming beschikken. Ook verenigingen, organisaties of rechtspersonen moeten de mogelijkheid hebben
om ten behoeve van een slachtoffer het recht van verweer
uit te oefenen.

(17) Daadwerkelijke toepassing van het gelijkheidsbeginsel vereist in burgerrechtelijke zaken adequate gerechtelijke bescherming tegen slachtoffering en een aanpassing van de
algemene regels inzake bewijslast.

(18) De lidstaten dienen adequate informatie inzake de uit
hoofde van deze richtlijn vastgestelde bepalingen te verstrekken.

Doel
Het doel van deze richtlijn is erin gelegen in de lidstaten eenieder ongeacht ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, op het stuk
van toegang tot werkgelegenheid en beroep, met inbegrip van
promotiekansen, beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden en lidmaatschap van bepaalde organisaties, het beginsel van gelijke
behandeling toe te passen.
Artikel 2
Het begrip Ðdiscriminatie
1.
Voor de doeleinden van deze richtlijn betekent het beginsel van gelijke behandeling dat er tussen personen wegens ook
maar ØØn van de in artikel 1 genoemde gronden geen enkele
vorm van directe of indirecte discriminatie mag bestaan.
2.

Voor de doeleinden van lid 1 is er:

a) Ðdirecte discriminatie, wanneer iemand wegens ØØn van de
in artikel 1 genoemde gronden ongunstiger dan een ander
wordt, is of zou worden behandeld;
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b) Ðindirecte discriminatie, wanneer een ogenschijnlijk neutrale
bepaling of praktijk of een ogenschijnlijk neutraal criterium
een schadelijke weerslag heeft op een persoon of op personen op wie een in artikel 1 genoemde grond van toepassing is, tenzij die bepaling of praktijk of dat criterium objectief door een legitiem doel wordt gerechtvaardigd en de
middelen om dat doel te verwezenlijken, gepast en nodig
zijn.
3.
Seksuele intimidatie van een persoon welke verband
houdt met een van de in artikel 1 genoemde discriminatieredenen en die tot doel of tot gevolg heeft een intimiderende,
vijandige, agressieve of storende omgeving te creºren, wordt als
discriminatie in de zin van lid 1 beschouwd.
4.
Teneinde de naleving van het beginsel van gelijke behandeling voor gehandicapten te waarborgen, worden waar nodig,
redelijke maatregelen genomen om die personen de mogelijkheid te verschaffen toegang tot werk te hebben, in werk te
participeren en daarin bevorderd te worden, tenzij dit vereiste
onbillijke gevolgen meebrengt.
Artikel 3
Materiºle werkingssfeer

27.6.2000

2.
Lidstaten mogen bepalen dat, in het geval van publieke of
particuliere organisaties die zich rechtstreeks en hoofdzakelijk
op het gebied van het geven van begeleiding op het stuk van
religie of geloof bewegen in verband met onderwijs informatie
en de uiting van overtuigingen, en voor de specifieke beroepsactiviteiten binnen deze organisaties die rechtstreeks en hoofdzakelijk met dit doel verband houden, een verschil in behandeling dat op een met religie of geloof verband houdend kenmerk berust, geen discriminatie vormt, indien een dergelijk
kenmerk vanwege de aard van deze activiteiten een wezenlijke
beroepskwalificatie vormt.

Artikel 5
Rechtvaardiging van verschillen in behandeling op leeftijdsgronden
In afwijking van artikel 2, lid 2, punt a), vormen in het bijzonder de volgende verschillen in behandeling geen directe
discriminatie op leeftijdsgronden indien zij objectief en redelijk
door een legitiem doel worden gerechtvaardigd en voor de
verwezenlijking van dat doel gepast en nodig zijn:

a) het verbod op de toegang tot werk of de vaststelling van
bijzondere arbeitsvoorwaarden ter bescherming van jongeren en van oudere werknemers;

Deze richtlijn is van toepassing:
a) op de voorwaarden voor toegang tot werkgelegenheid, tot
als zelfstandige uitgeoefende activiteiten en tot een beroep,
met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de sector of tak van activiteit en op alle niveaus van de
beroepshiºrarchie, met inbegrip van bevorderingskansen;
b) op de toegang tot alle vormen en alle niveaus van beroepsoriºntatie, beroepsopleiding, hogere beroepsopleiding en
omscholing;
c) op werkgelegenheid en arbeitsvoorwaarden, met inbeprip
van ontslag en salariºring;
d) op het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een organisatie van werknemers of werkgevers of enige andere organisatie waarvan de leden een specifiek beroep uitoefenen,
en op de voordelen welke door die organisaties worden
geboden.

b) de vaststelling van een minimumleeftijd als een voorwaarde
om voor pensionering of invaliditeitsuitkeringen in aanmerking te komen;

c) de vaststelling van verschillende leeftijden voor werknemers
of voor groepen of categorieºn werknemers voor het recht
op pensionering of op invaliditeitsuitkeringen op grond van
lichamelijke of geestelijke beroepsvereisten,

d) de vaststelling van een maximumleeftijd voor aanwerving
welke is gebaseerd op de opleidingeisen voor de betrokken
functie of op de noodzaak van een aan pensionering voorafgaand redelijk aantal arbeidsjaren;

e) de vaststelling van vereisten betreffende de duur van de
beroepservaring;

f) de vaststelling van leeftijdsgrenzen die voor de verwezenlijking van legitieme arbeidsmarktdoelstellingen gepast en nodig zijn.

Artikel 4
Wezenlijke beroepskwalificaties

Artikel 6

1.
In afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, mogen lidstaten
bepalen dat een verschil in behandling dat op een kenmerk in
verband met een artikel 1 genoemde discriminatiegrond berust
geen discriminatie vormt, indien een dergelijk kenmerk, vanwege de aard van de bepaalde beroepsactiviteiten of wegens de
context waarin deze worden uitgevoerd, een wezenlijke beroepskwalificatie vormt.

Positieve acties
Deze richtlijn geldt onverminderd het recht van de lidstaten om
voor personen waarop enigerlei in artikel 1 genoemde discriminatiegrond van toepassing is, maatregelen te handhaven of
vast te stellen die bedoeld zijn om nadelen te voorkomen of om
deze te compenseren.
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Artikel 7
Minimumvereisten
1.
De lidstaten mogen bepalingen invoeren of handhaven die
voor de bescherming van het beginsel van gelijke behandeling
gunstiger zijn dan die van deze richtlijn.
2.
De tenuitvoerlegging van deze richtlijn vormt in geen
enkele omstandigheid een reden voor de verlaging van het in
de lidstaten reeds bestaande niveau van bescherming tegen
discriminatie op de door de richtlijn bestreken terreinen.
HOOFDSTUK II
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of andere nadelige behandeling door de werkgever als reactie
op een klacht binnen de onderneming of op enige, op het doen
naleven van het beginsel van gelijke behandeling gerichte gerechtelijke procedure.

Artikel 11
Verspreiding van informatie
1.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat instellingen voor
beroepsopleiding en onderwijs adequate informatie over de
uit hoofde van deze richtlijn vastgestelde bepalingen verkrijgen
en dat die informatie voldende verspreiding op de werkplek
krijgt.

RECHTSMIDDELEN EN RECHTSHANDHAVING

Artikel 8
Verdediging van rechten
1.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat voor eenieder die
zich door niet-toepassing van het beginsel van gelijke behandeling in de zin van de richtlijn benadeeld voelt, toegang openstaat tot gerechtelijke en/of administratieve procedures voor de
rechtshandhaving van de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen, zelfs na beºndiging van de arbeidsverhouding.
2.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat verenigingen, organisaties en andere rechtspersonen ten behoeve van de klager of
klaagster met zijn, respectievelijk haar toestemming daarvoor
met het oop op de handhaving van de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen gerechtelijk en/of administratieve procedures kunnen aanspannen.
Artikel 9
Bewijslast
1.
De lidstaten nemen, in overeenstemming met hun nationale rechtsstelsels, de nodige maatregelen om ervoor zorg te
dragen dat, indien personen die zich door niet-toepassing van
het beginsel van gelijke behandeling benadeeld voelen, aan de
rechter of een andere bevoegde autoriteit feiten voorleggen die
doen vermoeden dat er directe of indirecte discriminatie is
geweest, de verweerder dient te bewijzen dat er op het beginsel
van gelijke behandeling geen inbreuk is gemaakt.
2.
Lid 1 belet de lidstaten niet voor de eiser gunstiger regels
in te voeren.
3.
Lid 1 is niet van toepassing op strafrechtelijke procedures,
tenzij de lidstaten anders bepalen.
4.
De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op alle gerechtelijke procedures overeenkomstig artikel 8, lid 2.
Artikel 10
Slachtoffering
De lidstaten nemen in hun nationale wetgeving de nodige
maatregelen op ter bescherming van werknemers tegenontslag

2.
De lidstaten dragen ervoor zorg ervoor dat de bevoegde
overheidsinstanties op gepaste wijze over alle uit hoofde van
deze richtlijn genomen nationale maatregelen worden ingelicht.

Artikel 12
Sociale dialoog
1.
De lidstaten nemen passende maatregelen ter bevordering
van de sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers teneinde gelijke behandeling te bevorderen, door toe te zien op de
werkplekpraktijk, door collectieve overeenkomsten, gedragscodes, onderzoek en de uitwisseling van ervaringen en goede
praktijken.

2.
De lidstaten moedigen de werkgevers en werknemers aan
om op het geºigende niveau, waaronder dat van de onderneming, overeenkomsten te sluiten die antidiscriminatieregels
behelzen op de in artikel 3 genoemde gebieden die binnen de
werkingssfeer van collectieve onderhandeligen vallen. Deze
overeenkomsten moeten de onderhavige richtlijn en de relevante nationale maatregelen eerbiedigen.

HOOFDSTUK III
SLOTBEPALINGEN

Artikel 13
Naleving van de richtlijn
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor zorg te
dragen dat

a) alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die met het
beginsel van gelijke behandeling in strijd zijn, worden afgeschaft.

b) alle met het beginsel van gelijke behandeling in strijd zijnde
bepalingen in collectieve overeenkomsten, in individuele arbeidsovereenkomsten, in arbeidsreglementen van ondernemingen of in regels die de onafhankelijke beroepsactiviteiten, beroepen of werkgevers- en werknemersorganisaties
beheersen, nietig worden verklaard of worden gewijzigd.
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Artikel 14
Sancties
De lidstaten stellen het stelsel van sancties, van toepassing op
overtredingen van de bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn
opgestelde nationale bepalingen vast en treffen alle maatregelen
die nodig zijn om de daadwerkelijke toepassing van deze sancties te verzekeren. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de
Commissie uiterlijk op de in artikel 15 genoemde datum van de
desbetreffende bepalingen in kennis en delen haar alle latere
wijzigingen ervan zo spoeding mogelijk mee.
Artikel 15
Tenuitvoerlegging
De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast om uiterlijk op 31 december 2002 aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van die bepa-
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lingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
Artikel 16
Verslag
De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlijk twee jaar na de
in artikel 15, eerste alinea, genoemde datum alle dienstige gegevens om haar in staat te stellen een verslag aan het Europees
Parlement en aan de Raad over de toepassing van deze richtlijn
op te stellen.
Artikel 17
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 18
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap
van reglement nr. 108 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
inzake de goedkeuring van de vervaardiging van coverbanden voor automobielen en aanhangwagens daarvan
(2000/C 177 E/08)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(1999) 728 def.  2000/0002(AVC)
(Door de Commissie ingediend op 6 januari 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november
1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot
de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa
van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken
en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt
op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (1)
(Ðherziene overeenkomst van 1958), inzonderheid op artikel 3,
lid 3, en artikel 4, lid 2, tweede streepje;
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien de instemming van het Europees Parlement,

terwijl een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming wordt gewaarborgd.
(2) Reglement nr. 108 is medegedeeld aan de overeenkomstsluitende partijen en is als reglement dat aan de herziene
overeenkomst van 1958 is gehecht, in werking getreden
voor alle overeenkomstsluitende partijen die op de daarin
vermelde datum of data geen bezwaar hebben aangetekend.
(3) Teneinde de betrokken bedrijven in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te nemen om te zijner tijd aan
de voorschriften van reglement nr. 108 te voldoen, en teneinde de markt voor coverbanden niet te verstoren, met
name door data van inwerkingtreding die van lidstaat tot
lidstaat zouden kunnen verschillen, zal met het oog op de
uniforme toepassing van dit reglement in de gehele Gemeenschap in een later stadium een communautaire richtlijn worden vastgesteld. Reglement nr. 108 zal evenwel niet
worden geïntegreerd in het typegoedkeuringssysteem voor
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Overwegende hetgeen volgt:
BESLUIT:

(1) De uniforme bepalingen van reglement nr. 108 van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde
Naties inzake de goedkeuring van de vervaardiging van
coverbanden voor automobielen en aanhangwagens daarvan zijn erop gericht de technische belemmeringen voor
de handel in motorvoertuigen tussen de overeenkomstsluitende partijen op te heffen voor wat coverbanden betreft,

De Europese Gemeenschap aanvaardt reglement nr. 108 van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
inzake de goedkeuring van de vervaardiging van coverbanden
voor automobielen en aanhangwagens daarvan (2).

(1) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78.

(2) Cf. document E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/RØv.2/Add.107.

Enig artikel
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REGULATION No 108
of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE)
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL FOR THE PRODUCTION OF RETREADED
PNEUMATIC TYRES FOR MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/RØv.2/Add.107)
1.

SCOPE
This Regulation applies to the production of retreaded tyres intended to be fitted to private (passenger) cars and their trailers used on
the road. It does not however apply to:

1.1.

Retreaded tyres for commercial vehicles and their trailers.

1.2.

Retreaded tyres with a speed capability below 120 km/h or above 240 km/h.

1.3.

Tyres for cycles and motorcycles.

1.4.

Tyres originally produced without speed symbols and load indices

1.5.

Tyres originally produced without type approval and without either an E or e mark.

1.6.

Tyres designed for the equipment of cars produced prior to 1939.

1.7.

Tyres designed exclusively for competition or off road use and marked accordingly.

1.8.

Tyres designated as T type temporary use spares

2.

DEFINITIONS  See also figure in annex 8
For the purpose of this Regulation:

2.1.

Range of retreaded pneumatic tyres means a range of retreaded pneumatic tyres as quoted in paragraph 4.1.4.

2.2.

Structure of a pneumatic-tyre means the technical characteristics of the tyre’s carcass. The following structures are distinguished in
particular

2.2.1.

Diagonal or Bias ply describes a pneumatic-tyre structure in which the ply cords extend to the beads and are laid at alternate angles
substantially less than 90° to the centreline of the tread.

2.2.2.

Bias belted describes a pneumatic-tyre structure of diagonal (bias ply) type in which the carcass is stabilised by a belt, comprising two
or more layers of substantially inextensible cord material laid at alternate angles close to those of the carcass.

2.2.3.

Radial describes a pneumatic-tyre structure in which the ply cords extend to the beads and are laid substantially at 90° to the
centreline of the tread, the carcass being stabilised by an essentially inextensible circumferential belt.

2.3.

Category of use

2.3.1.

Normal tyre is a tyre intended for normal road use only.

2.3.2.

Snow tyre is a tyre whose tread pattern, or tread pattern and structure, is primarily designed to ensure, in mud and fresh or melting
snow, a performance better than that of a normal tyre. The tread pattern of a snow tyre generally consists of groove (rib) and solid
block elements more widely spaced than on a normal tyre.

2.3.3.

Temporary use spare tyre is a tyre different from that intended to be fitted to any vehicle for normal driving conditions but intended
only for temporary use under restricted driving conditions.

2.3.4.

T type temporary use spare tyre is a type of temporary use spare tyre designed for use at inflation pressures higher than those
established for standard and reinforced tyres.

2.4.

Bead means the part of a pneumatic-tyre which is of such shape and structure as to fit the rim and hold the tyre on it.

2.5.

Cord means the strands forming the fabric of the plies in the pneumatic-tyre.

2.6.

Ply means a layer of rubber coated parallel cords.

2.7.

Belt applies to a radial ply or bias belted tyre and means a layer or layers of material or materials underneath the tread, laid
substantially in the direction of the centre line of the tread to restrict the carcass in a circumferential direction.

2.8.

Breaker applies to a diagonal ply tyre and means an intermediate ply between the carcass and tread.

2.9.

Chafer means material in the bead area to protect the carcass against chafing or abrasion by the wheel rim.
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2.10.

Carcass means that structural part of a pneumatic-tyre other than the tread and outermost rubber of the sidewalls which, when
inflated, supports the load.

2.11.

Tread means that part of a pneumatic-tyre which is designed to come into contact with the ground, protects the carcass against
mechanical damage and contributes to ground adhesion.

2.12.

Sidewall means the part of a pneumatic tyre between the tread and the area designed to be covered by the rim flange.

2.13.

Lower area of tyre means the area included between the line of maximum section width of the tyre and the area designed to be
covered by the edge of the rim.

2.14.

Tread groove means the space between the adjacent ribs or blocks in the tread pattern.

2.15.

Principal grooves means the wide grooves situated in the central zone of the tread, which cover approximately three-quarters of the
breadth of the tread.

2.16.

Section width means the linear distance between the outside of the sidewalls of an inflated pneumatic-tyre, when fitted to the specified
measuring rim, but excluding elevations due to labelling (marking), decoration or protective bands or ribs.

2.17.

Overall width means the linear distance between the outside of the sidewalls of an inflated pneumatic-tyre, when fitted to the specified
measuring rim, and including labelling (marking) decoration or protective bands or ribs.

2.18.

Section height means a distance equal to half the difference between the outer diameter of the tyre and the nominal rim diameter.

2.19.

Nominal aspect ratio means one hundred times the number obtained by dividing the number expressing the nominal section height by
the number expressing the nominal section width, both dimensions being in the same units.

2.20.

Outer diameter means the overall diameter of an inflated, newly retreaded tyre.

2.21.

Tyre size designation means a designation showing:

2.21.1.

The nominal section width. This must be expressed in millimetres, except in cases of tyres for which the size designation is shown in
the first column of the tables in annex 5 to this Regulation.

2.21.2.

The nominal aspect ratio except in cases of tyres for which the size designation is shown in the first column of the tables in annex 5 to
this Regulation.

2.21.3.

A conventional number d (the d symbol) denoting the nominal rim diameter of the rim and corresponding to its diameter expressed
either by codes (numbers below 100) or in millimetres (numbers above 100). Numbers corresponding to both types of measurements
may be used in the designation.

2.21.3.1.

The values of the d symbols expressed in millimetres are shown below:
Nominal Rim Diameter Code  d

Value of the d symbol expressed in mm

8
9
10
11
12
13
14

203
229
254
279
305
330
356

15
16
17
18
19

381
406
432
457
483

20
21

508
533

2.22.

Nominal rim diameter (d) means the diameter of the rim on which a tyre is designed to be mounted.

2.23.

Rim means the support, either for a tyre-and-tube assembly or for a tubeless tyre, on which the tyre beads are seated.

2.24.

Measuring rim means the rim specified as a measuring rim width, or design rim width for a particular tyre size designation in any
edition of one or more of the International Tyre Standards.
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2.25.

Test rim means any rim specified as approved or recommended or permitted in one of the International Tyre Standards for a tyre of
that size designation and type.

2.26.

International Tyre Standard means any one of the following standard documents:
(a) The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): Standards Manual
(b) The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) Design Information  obsolete data
(c) The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (2): Year Book
(d) The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) (3): Year Book
(e) The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (4): Standards Manual
(f) The Assiciacao Brasileira de Pneus e Aros (ABPA) (5): Manual de Normal Technicas
(g) The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (6): Data Book

2.27.

Chunking means the breaking away of pieces of rubber from the tread.

2.28.

Cord separation means the parting of the cords from their rubber coating.

2.29.

Ply separation means the parting of adjacent plies.

2.30.

Tread separation means the pulling away of the tread from the carcass.

2.31.

Tread wear indicators means the projections within the tread grooves designed to give a visual indication of the degree of wear of the
tread.

2.32.

Service description means the specific combination of the load index and speed symbol of the tyre.

2.33.

Load index means a numerical code which indicates the maximum load the tyre can support.
The list of load indices and the corresponding loads are shown in annex 4 to this Regulation.
The tyre standards can be obtained from the following addresses:
(1) ETRTO, 32, Av. Brugmann-Bte 2, B-1060 Bruselas.
(2) TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 Estados Unidos de AmØrica.
(3) JATMA, 9th Floor, Toranomon Building n° 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokio 105, Japón.
(4) TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australia.
(5) ABPA, Avenida Paulista 244-12° Andar, CEP, 01310 Sao Paulo, SP Brasil.
(6) STRO, ˜lggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö.

2.34.

Speed symbol means:

2.34.1.

An alphabetical symbol indicating the speed at which the tyre can carry the load given by the associated load index.

2.34.2.

The speed symbol and corresponding speeds are as shown in the table below:
Speed symbol

Corresponding speed (km/h)

L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240

2.35.

Maximum load rating means the maximum mass which the tyre is rated to support.

2.35.1.

For speeds not exceeding 210 km/h, the maximum load rating shall not exceed the value corresponding to the load index for the tyre.
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For speeds higher than 210 km/h but not exceeding 240 km/h, (tyres with speed symbol V), the maximum load rating shall not
exceed the percentage of the value corresponding to the load index of the tyre, indicated in the table below against the speed capability
of the vehicle to which the tyre is to be fitted:

Maximum Speed (km/h)

Load per cent

215
220
225
230
235
240

98,5
97,0
95,5
94,0
92,5
91,0

For intermediate maximum speeds a linear interpolation of the maximum load rating is permissible.
2.36.

Retreading production unit means a site or group of localised sites where finished retread tyres are produced.

2.37.

Retreading means the generic term for reconditioning a used tyre by replacing the worn tread with new material. It may also include
renovation of the outermost sidewall surface. It covers the following process methods:

2.37.1.

Top-capping  replacement of the tread.

2.37.2.

Re-capping  replacement of the tread and with the new material extending over part of the sidewall.

2.37.3.

Bead to bead  replacement of the tread and renovation of the sidewall including all or part of the lower area of the tyre.

2.38.

Casing is the worn tyre comprising carcass and remaining tread and sidewall material.

2.39.

Buffing is the process of removing old material from the casing to prepare the surface for the new material

2.40.

Repair is the remedial work carried out to damaged casings within recognised limits.

2.41.

Tread material is material in a condition suitable for replacing the worn tread. It can be in several forms for example:

2.41.1.

Camel-back  pre-cut lengths of material which have been extruded to give the required cross section profile and subsequently fitted
cold to the prepared casing. The new material must be cured.

2.41.2.

Strip-wound  a ribbon of tread material which is directly extruded and wound on to the prepared casing and built up to the
required cross sectional contour. The new material must be cured.

2.41.3.

Direct extrusion  tread material extruded to give the required cross sectional profile and directly extruded on to the prepared casing.
The new material must be cured.

2.41.4.

Pre-cured  a previously formed and cured tread applied directly to the prepared casing. The new material must be bonded to the
casing.

2.42.

Sidewall veneer is material used to cover the sidewalls of the casing thereby allowing the required markings to be formed.

2.43.

Cushion gum is material used as a bonding layer between new tread and casing and for repairing minor damage.

2.44.

Cement is an adhesive solution to hold new materials in place prior to the curing process.

2.45.

Cure is the term used to describe the change in physical properties of the new material which is brought about usually by the
application of heat and pressure for a set period of time under controlled conditions.

2.46.

Radial run out means the variation in radius of the tyre measured around the outer circumference of the tread surface.

2.47.

Imbalance means a measurement of the variation in distribution of mass around the centre axis of the tyre. It can be measured as
either Static or Dynamic imbalance.

3.

MARKINGS

3.1.

An example of the arrangement of retreaded tyre markings is shown in annex 3 to this Regulation.

3.2.

Retreaded tyres shall display on both sidewalls in the case of symmetrical tyres and at least on the outer sidewall in the case of
asymmetrical tyres:

3.2.1.

The brand name or trade mark.

3.2.2.

The tyre-size designation as defined in paragraph 2.21.
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3.2.3.

An indication of the structure as follows:

3.2.3.1.

On diagonal (bias-ply) tyres; no indication, or the letter D placed in front of the rim diameter marking.

3.2.3.2.

On radial-ply tyres; the letter R placed in front of the rim diameter marking and optionally the word RADIAL.

3.2.3.3.

On bias belted tyres; the letter B placed in front of the rim diameter marking and in addition the words BIAS-BELTED.

3.2.4.

The service description comprising:

3.2.4.1.

An indication of the tyre’s nominal load capacity in the form of the load index prescribed in paragraph 2.33.

3.2.4.2.

An indication of the tyre’s nominal speed capability in the form of the symbol prescribed in paragraph 2.34.

3.2.5.

The word TUBELESS if the tyre is designed for use without an inner tube.

3.2.6.

The inscription M+S or MS or M.S. or M & S in the case of a snow tyre.

3.2.7.

The date of retreading as follows:

3.2.7.1.

Up to 31 December 1999; either as prescribed in paragraph 3.2.7.2.
Or in the form of a group of three digits, the first two showing the week number and the third, the year of the decade of manufacture.
The date code can cover a period of production from the week indicated by the week number up to and including the week number
plus three. For example, the marking 253 could indicate a tyre which was retreaded in weeks 25, 26, 27 or 28 of the year 1953.
The date code may be marked on one sidewall only.

3.2.7.2.

As from 1 January 2000; in the form of a group of four digits, first two showing the week number and the second two showing the
year in which the tyre was retreaded. The date code can cover a period of production from the week indicated by the week number up
to and including the week number plus three. For example, the marking 2503 could indicate a tyre which was retreaded in weeks 25,
26, 27 or 28 of the year 2003.
The date code may be marked on one sidewall only.

3.2.8.

The term RETREAD or REMOULD (after 1 January 1999 only the word RETREAD shall be used). At the request of the retreader, the
same term in other languages may also be added.

3.3.

Prior to approval tyres shall exhibit a free space sufficiently large to accommodate an approval mark as referred to in paragraph 5.8
and as shown in annex 2 to this Regulation.

3.4.

Following approval, the markings referred to in paragraph 5.8 and as shown in annex 2 to this Regulation shall be affixed in the free
space referred to in paragraph 3.3. This marking may be affixed to one sidewall only.

3.5.

The markings referred to in paragraph 3.2 and the approval mark prescribed in paragraphs 3.4 and 5.8 shall be clearly legible and shall
be moulded on to or into the tyre or shall be permanently marked on to the tyre.

3.6.

As far as any of the original manufacturer’s specifications are still legible after the tyres have been retreaded, they shall be regarded as
specifications of the retreader for the retreaded tyre. If these original specifications do not apply after retreading they shall be
completely removed.
The original E or e approval mark and number shall be removed.

4.

APPLICATION FOR APPROVAL
The following procedures are applicable to the approval of a tyre retreading production unit.

4.1.

The application for approval of a retreading production unit shall be submitted by the holder of the trade name or trade mark to be
applied to the tyre or by his duly accredited, representative. It shall specify:

4.1.1.

An outline of the structure of the company producing the retreaded tyres.

4.1.2.

A brief description of the quality management system, which ensures the effective control of the tyre retreading procedures to meet the
requirements of this Regulation.

4.1.3.

The trade names or marks to be applied to the retreaded tyres produced.

4.1.4.

The following information in relation to the range of tyres to be retreaded:

4.1.4.1.

The range of tyre sizes;

4.1.4.2.

The structure of tyres (diagonal or bias ply, bias-belted or radial);

4.1.4.3.

The category of use of tyres (normal or snow tyres etc.);

4.1.4.4.

The system of retreading and the method of application of the new materials to be used, as defined in paragraphs 2.37 and 2.41;
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4.1.4.5.

The maximum speed symbol of the tyres to be retreaded;

4.1.4.6.

The maximum load index of the tyres to be retreaded.

4.1.4.7.

The nominated International Tyre Standard to which the range of tyres conform.

5.

APPROVAL

5.1.

To retread tyres requires the approval of the retreading production unit by the responsible authorities in accordance with the
requirements of this Regulation.
The responsible authority takes the necessary measures as described in this Regulation in order to ensure that the tyres retreaded in the
respective production unit will meet with the requirements stated in this Regulation. The retread production unit shall be fully
responsible for ensuring that the retreaded tyres will meet the requirements of this Regulation and that they will perform adequately
in normal use.

5.2.

In addition to the normal requirements for the initial assessment of the tyre retreading production unit, the approval authority shall be
satisfied that the procedures, operation, instructions and specification documentation provided by material suppliers are in a language
readily understood by the tyre retreading production unit operatives.

5.3.

The approval authority shall ensure that the procedures and operations documentation for each production unit contains specifications,
appropriate to the repair materials and processes used, of the limits of repairable damage or penetrations to the tyre carcass, whether
such damage is existing or is caused during the processes of preparation for retreading.

5.4.

Before granting approval the authority must be satisfied that retreaded tyres conform to this Regulation and that the tests prescribed in
paragraphs 6.7 and 6.8 have been successfully carried out on at least 5 and not necessarily more than 20 samples of retreaded tyres
representative of the range of tyres produced by the retreading production unit.

5.5.

In the case of each failure being recorded during tests, two further samples of the same specification tyre shall be tested.
If either or both of these second two samples fail, then a final submission of two samples shall be tested. If either or both of the final
two samples fail, then the application for approval of the retreading production unit shall be rejected.

5.6.

If all the requirements of this Regulation are met, then approval shall be granted and an approval number shall be assigned to each
retreading production unit approved. The first two digits of this number shall indicate the series of amendments incorporating the most
recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval. The approval number shall be
preceded by XXXR signifying that the approval applies to a tyre retreaded as prescribed in this Regulation. The same authority shall
not assign the same number to another production unit covered by this Regulation.

5.7.

Notice of approval or of extension, refusal or withdrawal of approval or of production definitely discontinued pursuant to this
Regulation shall be communicated to the Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation, by means of a form conforming
to the model in annex 1 to this Regulation.

5.8.

There shall be affixed conspicuously to every retreaded tyre conforming to this Regulation, in the space referred to in paragraph 3.3
and in addition to the markings prescribed in paragraph 3.2, an international approval mark consisting of:

5.8.1.

A circle surrounding the letter E followed by the distinguishing number of the country which granted approval (1); and

5.8.2.

An approval number as described in paragraph 5.6.

5.9.

Annex 2 to this Regulation gives an example of the arrangements of the approval mark.

6.

REQUIREMENTS

6.1.

Tyres shall not be accepted for retreading unless they have been type approved and bear either an E or e mark, except that this
requirement shall not be mandatory until 1 January 2000 at the latest.

6.2.

Tyres which have been previously retreaded shall not be accepted for further retreading.

6.3.

The age of the casing accepted for retreading shall not exceed 7 years, based on the digits showing the year of manufacture of the
original tyre; e.g. the tyre marked with a date code 253 can be accepted for retreading till the end of the year 2000.

6.4.

Conditions before retreading:

6.4.1.

Tyres shall be clean and dry before inspection.

___________
(1) 1 for Germany, 2 for France, 3 for Italy, 4 for the Netherlands, 5 for Sweden, 6 for Belgium, 7 for Hungary, 8 for the Czech Republic, 9 for Spain, 10 for Yugoslavia, 11
for the United Kingdom, 12 for Austria, 13 for Luxembourg, 14 for Switzerland, 15 (vacant), 16 for Norway, 17 for Finland, 18 for Denmark, 19 for Romania, 20 for
Poland, 21 for Portugal, 22 for The Russain Federation, 23 for Greece, 24 for Ireland, 25 for Croatia, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 28 for Belarus, 29 for Estonia, 30
(vacant), 31 for Bosnia and Herzegovina, 32-36 (vacant), 37 for Turkey, 38-39 (vacant), 40 for the former Yugoslav Republic of Macedonia, 41 (vacant), 42 for the
European Community (Approvals are granted by its Member States using their respective ECE symbol) and 43 for Japan. Subsequent numbers shall be assigned to other
countries in the chronological order in which they ratify or accede to the Agreement Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles,
Equipment and Parts which can be fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these
Prescriptions, and the numbers thus assigned shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties to the Agreement.
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6.4.2.

Before buffing, each tyre shall be thoroughly examined both internally and externally to ensure its suitability for retreading.

6.4.3.

Tyres where damage is visible which has resulted from overload or underinflation shall not be retreaded.

6.4.4.

Tyres showing any of the following damage shall not be accepted for retreading:

6.4.4.1.

(a) extensive cracking extending through to the carcass;
(b) carcass penetrations or damage to casings above H speed symbol except where these casings are to be down rated to a lower
speed symbol;
(c) previous repairs to damage outside specified injury limits  see paragraph 5.3;
(d) carcass break up;
(e) appreciable oil or chemical attack;
(f) multiple damage too close together;
(g) damaged or broken bead;
(h) non repairable deterioration of or damage to inner liner;
(i) bead damage other than minor rubber only damage;
(j) exposed cords due to tread wear or sidewall scuffing;
(k) non-repairable tread or sidewall material separation from the carcass;
(l) structural damage in the area of the sidewall.

6.4.5.

Radial ply tyre carcasses with separation in the belt, other than slight belt edge looseness, shall not be accepted for retreading.

6.5.

Preparation:

6.5.1.

After buffing, and before the application of new material, each tyre shall be thoroughly re-examined at least externally to ensure its
continued suitability for retreading.

6.5.2.

The entire surface to which new material is to be applied shall have been prepared without overheating. The buffed surface texture shall
not contain deep buffing lacerations or loose material.

6.5.3.

Where precured material is to be used the contours of the prepared area shall meet the requirements of the material manufacturer.

6.5.4.

Loose cord ends are not permissible.

6.5.5.

Casing cords shall not be damaged during the preparation process.

6.5.6.

Buffing damage to the belt of radial tyres shall be limited to localised damage to the outermost layer only.

6.5.7.

Buffing damage limits for diagonal ply tyres shall be as follows:

6.5.7.1.

For two ply construction, there shall not be any damage to the carcass except for slight localised buffing damage to the casing joint.

6.5.7.2.

For two ply plus breaker construction of tubeless type tyres, there shall not be any damage to the carcass or breaker.

6.5.7.3.

For two ply plus breaker construction of tube type tyres, localised damage to the breaker is permissible.

6.5.7.4.

For four ply, or more, construction of tubeless type tyres, there shall not be any damage to the carcass or breaker.

6.5.7.5.

For four ply, or more, construction of tube type tyres, damage shall be limited to the outermost ply in the crown area only.

6.5.8.

Exposed steel parts shall be treated as soon as possible with appropriate material as defined by the manufacturer of that appropriate
material.

6.6.

Retreading:

6.6.1.

The retreader must ensure that either the manufacturer or the supplier of repair materials, including patches, is responsible for the
following:
(a) defining method(s) of application and storage, if requested by the retreader, in the national language of the country in which the
materials are to be used;
(b) defining limits of damage for which the materials are designed, if requested by the retreader, in the national language of the country
in which the materials are to be used;
(c) ensuring that reinforced patches for tyres, if correctly applied in carcass repairs, are suitable for the purpose;
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(d) ensuring that the patches are capable of withstanding twice the maximum inflation pressure as given by the tyre manufacturer;
(e) ensuring the suitability of any other repair materials for the service intended.
6.6.2.

The retreader shall be responsible for the correct application of the repair material and for ensuring that the repair is free from any
defects which may affect the satisfactory service life of the tyre.

6.6.3.

The retreader shall ensure that either the manufacturer or the supplier of tread and sidewall material issues specifications concerning
the conditions of storage and use of the material in order to guarantee the material’s qualities. If requested by the retreader, this
information shall be in the national language of the country in which the materials are to be used.

6.6.4.

The retreader must ensure that the repair material and/or compound is documented in a manufacturer’s or supplier’s certificate. The
material compound must be suitable for the intended use of the tyre.

6.6.5.

The processed tyre shall be cured as soon as possible after the completion of all repairs and building-up operations and at the latest
according to the material manufacturer’s specifications.

6.6.6.

The tyre shall be cured for the length of time and at the temperature and pressure, appropriate to, and specified for, the materials and
processing equipment used.

6.6.7.

The dimensions of the mould shall be appropriate to the thickness of the new material and the size of the buffed casing. Radial ply
tyres, when moulded, shall be cured in radial or radially divided moulds only.

6.6.8.

The thickness of original material after buffing and the average thickness of any new material under the tread pattern after retreading
shall be as given in paragraphs 6.6.8.1 and 6.6.8.2. The thickness of material at any point either across the breadth of he tread or
around the circumference of the tyre shall be controlled in such a way that the provisions of paragraphs 6.7.5 and 6.7.6 are met.

6.6.8.1.

For radial ply and bias belted tyres (mm)
1.5 £ (A+B) £ 5 (minimum 1.5 mm; maximum 5.0 mm)
A ‡ 1 (minimum 1.0 mm)
B ‡ 0.5 (minimum 0.5 mm)

P.D. = Pattern depth

6.6.8.2.

X

= Buff line

A

= Average thickness of new material under pattern

B

= Minimum thickness of original material above belt after buffing

For diagonal (Bias-ply) tyres.
The thickness of original material above the breaker shall be ‡ 0.00 mm.
The average thickness of new material above the buffed casing line shall be ‡ 2.00 mm.
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The combined thickness of original and new material beneath the base of the grooves of the tread pattern shall be ‡ 2.00 and
£ 5.00 mm.
6.6.9.

The service description of a retreaded tyre shall not show either a higher speed symbol or a higher load index than that of the original,
first life, tyre.

6.6.10.

The minimum speed capability of a retreaded tyre shall be 120 km/h (L speed symbol) and the maximum shall be 240 km/h (V speed
symbol).

6.6.11.

Tread wear indicators shall be incorporated as follows:

6.6.11.1.

The retreaded pneumatic tyre shall include not less than six transverse rows of wear indicators, approximately equi-spaced and situated
in the principal grooves of the tread. The tread wear indicators shall be such that they cannot be confused with the material ridges
between the ribs or blocks of the tread.

6.6.11.2.

However, in the case of tyres designed for mounting on rims of a nominal diameter of code 12 or less, four rows of tread wear
indicators are permissible.

6.6.11.3.

The tread wear indicators shall provide a means of indicating, with a tolerance of + 0.60/ 0.00 mm, when the tread grooves are no
longer more than 1.6 mm deep.

6.6.11.4.

The height of the tread wear indicators shall be determined by measuring the difference between the depth from the tread surface to
the top of the tread wear indicators and the base of the tread grooves, close to the slope at the base of the tread wear indicators.

6.7.

Inspection:

6.7.1.

After curing, whilst a degree of heat is retained in a tyre, each retreaded tyre shall be examined to ensure that it is free apparent defects.
During or after retreading the tyre must inflated to at least 1.5 bar for examination. Where there is any apparent defect in the profile of
the tyre (e.g. blister, depression, etc.) the tyre shall be specifically examined to determine the cause of this defect.

6.7.2.

Before, during or after retreading the tyre shall be checked at least once for the integrity of its structure by means of a suitable
inspection method.

6.7.3.

For the purposes of quality control a number of retreaded tyres shall be subjected to destructive and/or non-destructive testing
examination. The quantity of tyres checked and the results shall be recorded.

6.7.4.

After retreading, the dimensions of the retreaded tyre, when measured in accordance with annex 6 to this Regulation, must conform
either to dimensions calculated according to the procedures in paragraph 7 or to annex 5 to this Regulation.

6.7.5.

The radial run out of the retreaded tyre shall not exceed 1.5 mm (+ 0.4 mm measuring tolerance).

6.7.6.

The maximum static imbalance of the retreaded tyre, measured at the rim diameter, shall not exceed 1.5 per cent of the mass of the
tyre.

6.7.7.

Tread wear indicators shall conform to the requirements of paragraph 6.6.11.

6.8.

Performance test:

6.8.1.

Tyres retreaded to comply with this Regulation shall be capable of meeting the load/speed endurance test as specified in annex 7 to this
Regulation.

6.8.2.

A retreaded tyre which after undergoing the load/speed endurance test does not exhibit any tread separation, ply separation, cord
separation, chunking or broken cords shall be deemed to have passed the test.

6.8.3.

The outer diameter of the tyre, measured six hours after the load/speed endurance test, must not differ by more than – 3.5 per cent
from the outer diameter as measured before the test.

7.

SPECIFICATIONS

7.1.

Tyres retreaded to comply with this Regulation shall conform to the following dimensions:

7.1.1.

Section width:

7.1.1.1.

The section width shall be calculated by the following formula:
S ¼ S1 þ K ðA  A1Þ
where:
S:

is the actual section width in millimetres as measured on the test rim;

S1: is the value of the Design Section Width, referred to the measuring rim, as quoted in the International Tyre Standard specified by
the retreader for the tyre size in question;
A:

is the width of the test rim in millimetres;
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A1: is the width in millimetres of the measuring rim as quoted in the International Tyre Standard specified by the retreader for the
tyre size in question.
K:

is a factor and shall be taken to equal 0.4.

7.1.2.

Outer diameter:

7.1.2.1.

The theoretical outer diameter of a retreaded tyre shall be calculated by the following formula:
D ¼ d þ 2H
where:
D: is the theoretical outer diameter in millimetres;
d:

is the conventional number defined in paragraph 2.21.3, in millimetres;

H: is nominal section height in millimetres and is equal to Sn multiplied by 0.01 Ra
where:
Sn: is the nominal section width in millimetres;
Ra: is the nominal aspect ratio
All of the above symbols are as quoted in the tyre size designation as shown on the sidewall of the tyre in conformity with the
requirements of paragraph 3.2.2 and as defined in paragraph 2.21.
7.1.2.2.

However, for tyres whose designation is given in the first column of the tables in annex 5 to ECE Regulation No 30, the outer diameter
shall be that given in those tables.

7.1.3.

Method of measuring retreaded tyres:

7.1.3.1.

The dimensions of retreaded tyres shall be measured in accordance with the procedures given in annex 6 to this Regulation.

7.1.4.

Section width specifications:

7.1.4.1.

The actual overall width may be less than the section width or widths determined in paragraph 7.1.

7.1.4.2.

The actual overall width may also exceed the value or values determined in paragraph 7.1 by:

7.1.4.2.1.

4 per cent in the case of radial ply tyres and

7.1.4.2.2.

6 per cent in the case of diagonal (bias-ply) or bias belted tyres.

7.1.4.2.3.

in addition, if the tyre has a special protective band, the width may be greater by up to 8 mm above the tolerances given by
paragraphs 7.1.4.2.1 and 7.1.4.2.2.

7.1.5.

Outer diameter specifications:

7.1.5.1.

The actual outer diameter of a retreaded tyre must not be outside the values of Dmin and Dmax obtained by the following formulae:
Dmin ¼ d þ ð2H  aÞ
Dmax ¼ d þ ð2H  bÞ
where:
For sizes nor given in the tables in annex 5 to this Regulation, H and d are as defined in paragraph 7.1.2.1.

7.1.5.1.2.

For sizes mentioned in paragraph 7.1.2.2 above:
H ¼ 0:5 ðD  dÞ
where D is the outer diameter and d the Nominal rim diameter quoted in the above-mentioned tables for the size in question

7.1.5.1.3.

The coefficient a = 0.97

7.1.5.1.4.

The coefficient b is:

For normal use tyres 1.04

Radial tyres

Diagonal (bias-ply) and bias belted tyres

1.04

1.08

C 177 E/58

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

27.6.2000

7.1.5.2.

For snow tyres the maximum outer diameter (Dmax) calculated in paragraph 7.1.5.1 may be exceeded by not more than 1 per cent.

8.

MODIFICATIONS TO THE APPROVAL

8.1.

Every modification concerning a retreading production unit amending any of the information given by the retreading production unit
in the Application for Approval, see paragraph 4, shall be notified to the approval authority which approved the retreading production
unit. That authority may then either:

8.1.1.

Consider that the modifications made are unlikely to have an appreciable adverse effect and that in any case the retreading production
unit still meets the requirements; or

8.1.2.

Require a further investigation of the approval.

8.2.

Confirmation of, or refusal of, approval, specifying the modifications, shall be communicated by the procedure specified in paragraph
5.7 to the Parties to the Agreement which apply this Regulation.

9.

CONFORMITY OF PRODUCTION
The conformity of production procedures shall comply with those set out in the Agreement, Appendix 2 (E/ECE/t24-E/ECE/TRANS/
505/Rev.2), with the following requirements.

9.1.

The retreading production unit approved according to this Regulation shall conform to the requirements set out in paragraph 6.

9.2.

The holder of the approval shall ensure that, during each year of production, and spread throughout that year, at least the following
number of tyres, representative of the range being produced. Is checked and tested as prescribed in this Regulation:

9.2.1.

0.01 per cent of the total annual production but in any case not less than 5 and not necessarily more than 20.

9.3.

If the requirements of paragraph 9.2 are carried out by or under he control of the approval authority, the results may be used as part
of, or instead of, those prescribed in paragraph 9.4.

9.4.

The authority which has approved the retreading production unit may at any time verify the conformity control methods applied in
each production facility.
For each production facility the type approval authority shall take samples at random during each and every production year and at
least the following number of tyres, representative of the range being produced, shall be checked and tested as prescribed in this
Regulation:

9.4.1.

0.01 per cent of the total annual production but in any case not less than 5 and not necessarily more than 20.

9.5.

The tests and checks of paragraph 9.4 may replace those requiredin paragraph 9.2.

10.

PENALTIES FOR NON-CONFORMITY OF PRODUCTION

10.1.

The approval granted in respect of a retreading production unit pursuant to this Regulation may be withdrawn if the requirements of
paragraph 9 are not complied with or if the retreading production unit or the retreaded tyres produced by that retreading production
unit have failed to meet the requirements prescribed in that paragraph.

10.2.

If a Party to the Agreement which applies this Regulation withdraws an approval it has previously granted, it shall forthwith so notify
the other Contracting Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation, by means of a communication form conforming to the
model shown in annex 1 to this Regulation.

11.

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED
The authority which granted the approval of the retreading production unit shall be informed if operations and manufacture of
retreaded tyres approved within the scope of this Regulation cease. On receipt of this information the authority shall communicate this
information to the other Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to
the model shown in annex 1 to this Regulation.

12.

NAMES AND ADDRESSES OF TECHNICAL SERVICES RESPONSIBLE FOR CONDUCTING APPROVAL TESTS, OF TEST LABORATORIES, AND OF ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS

12.1.

The Parties to the 1958 Agreement which apply this Regulation shall communicate to the United Nations Secretariat the names and
addresses of the technical services responsible for conducting approval tests and, where applicable, of the approved test laboratories and
of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying approval or refusal or withdrawal of approval,
issued in other countries, are to be sent.

12.2.

The Parties to the 1958 Agreement which apply this Regulation may use laboratories of tyre manufacturers or retreading production
units and may designate, as approved test laboratories, those which are situated either in the territory of that Party or in the territory of
another Party to the 1958 Agreement subject to a preliminary acceptance of this procedure by the competent administrative
department of the latter.

12.3.

Where a Party to the 1958 Agreement applies paragraph 12.2, it may, if it desires, be represented at the tests.
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ANNEX 1
COMMUNICATION
(maximum format: A4 (210 × 297 mm))

issued by:

Name of administration:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

concerning: (2)-9

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

of a retreading production unit pursuant to Regulation No 108.
Approval No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extension No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Retreader’s name or trade mark: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Name and address of retreading production unit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. If applicable, name and address of retreader’s representative: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Summarised description as in paragraphs 4.1.3 and 4.1.4 of this Regulation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or verification of conformity: . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Date of report issued by that service: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Number of report issued by that service: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Reason(s) of extension (if applicable): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Any remarks: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Place: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Approval Authority which has considered this
approval and which can be obtained upon request.

(1) Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn an approval (see approval provisions in the Regulation).
(2) Delete that which does not apply.
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ANNEX 2
ARRANGEMENT OF APPROVAL MARK

a = 12 mm (minimum)
The above approval mark affixed to a retreaded tyre shows that the retreading production unit concerned has been
approved in the Netherlands (E4) under approval number XXXR002439 meeting the requirements of this Regulation in
its original form (00).
The approval number must be placed close to the circle and either above or below the E or left or right of that letter.
The digits of the approval number must be on the same side of the E and face in the same direction. The use of Roman
numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols.
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ANNEX 3
ARRANGEMENT OF RETREAD TYRE MARKINGS
Example of the markings to be borne by retreaded tyres placed on the market after the entry into force of this
Regulation

b: 6 mm (min.)
c: 4 mm (min.)
d: 3 mm (min.)
and from 1998, 4 mm (min.)
These markings define a retreaded tyre:
having a nominal section width of 185;
having a nominal aspect ratio of 70;
of radial-ply structure (R);
having a nominal rim diameter of code 14;
having a service description 89T indicating a load capacity of 580 kg corresponding to a load index of 89 and a
maximum speed capability of 190 km/n corresponding to a speed symbol T;
for fitting without an inner tube (TUBELESS);
of snow type (M+S);
retreaded in the weeks 25, 26, 27 or 28 of the year 2003;
The positioning and order of the markings constituting the tyre designation shall be as fallows:
(a) the size designation, comprising the nominal section width, the nominal aspect ratio, the type-of-structure symbol
(where applicable) and the nominal rim diameter shall be grouped as shown in the above example: 185/70R14;
(b) the service description comprising the load index and the speed symbol shall be placed near the size designation. It
may either precede the size designation or follow it or be placed above or below it;
(c) the symbols TUBELESS, REINFORCED, and M+S may be at a distance from the size designation.
(d) the word RETREAD may be at a distance from the size designation.
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ANNEX 4
LIST OF LOAD INDICES AND CORRESPONDING LOAD CAPACITIES
Load index (LI) and load capacity  kg
LI

kg

LI

kg

LI

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

.0

45

40

140

80

kg

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46.2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47.5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48.7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51.5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54.5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61.5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77.5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82.5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87.5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92.5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000

27

97.5

67

307

107

975

147

3 075

187

9 750

227

30 750

267

97 500

1 000

148

3 150

188

10 000

228

31 500

268

100 000
103 000

28

100

68

315

108

29

103

69

325

109

1 030

149

3 250

189

10 300

229

32 500

269

30

106

70

335

110

1 060

150

3 350

190

10 600

230

33 500

270

106 000

31

109

71

345

111

1 090

151

3 450

191

10 900

231

34 500

271

109 000

32

112

72

355

112

1 120

152

3 550

192

11 200

232

35 500

272

112 000

33

115

73

365

113

1 150

153

3 650

193

11 500

233

36 500

273

115 000

34

118

74

375

114

1 180

154

3 750

194

11 800

234

37 500

274

118 000

35

121

75

387

115

1 215

155

3 875

195

12 150

235

38 750

275

121 500

36

125

76

400

116

1 250

156

4 000

196

12 500

236

40 000

276

125 000

37

128

77

412

117

1 285

157

4 125

197

12 850

237

41 250

277

128 500

38

132

78

425

118

1 320

158

4 250

198

13 200

238

42 500

278

132 000

39

136

79

437

119

1 360

159

4 375

199

13 600

239

43 750

279

136 000
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ANNEX 5
TYRE SIZE DESIGNATION AND DIMENSIONS (IN ACCORDANCE WITH ECE REGULATION No 30)
For this information refer to annex 5 of ECE Regulation No 30.

ANNEX 6
METHOD OF MEASURING PNEUMATIC TYRES
1.

Preparing the tyre

1.1.

The tyre shall be mounted on the test rim specified by the retreader and inflated to the pressure of 3 to 3.5 bar.

1.2.

The tyre pressure shall be adjusted as follows:

1.2.1. for standard bias belted tyres  to 1.7 bar;
1.2.2. for diagonal (bias ply) tyres  to:

Pressure (bar) for Speed symbol

Ply rating

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1.7

2.0



6

2.1

2.4

2.6

8

2.5

2.8

3.0

1.2.3. for standard radial tyres  to 1.8 bar;
1.2.4. for reinforced tyres  to 2.3 bar.
2.

Measuring procedure

2.1.

The tyre, mounted on its rim, shall be conditioned at the ambient room temperature for not less than 24 hr, save as otherwise required by
paragraph 6.8.3 of this Regulation.

2.2.

The tyre pressure shall be readjusted to the level specified in paragraph 1.2 of this annex.

2.3.

The overall width shall be measured at six equally spaced points around the tyre, taking account of the thickness of any protective ribs or
bands. The highest reading obtained shall be taken as the overall width.

2.4.

The outer diameter shall be calculated from a measurement of the maximum circumference of the inflated tyre.
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ANNEX 7
PROCEDURE FOR LOAD/SPEED ENDURANCE TESTS
(In principle in accordance with annex 7 of Regulation No 30)
1.

Preparing the tyre

1.1.

Mount a retreaded tyre on the test rim specified by the retreader.

1.2.

Inflate the tyre, to the appropriate pressure as given (in bar) in the table below:

Speed Category

Diagonal (bias-ply) tyres
Ply-rating

Radial Tyres

Bias-belted tyres

Standard

Reinforced

Standard

4

6

8

L, M, N

2.3

2.7

3.0

2.4





P, Q, R, S

2.6

3.0

3.3

2.6

3.0

2.6

T, U, H

2.8

3.2

3.5

2.8

3.2

2.8

V

3.0

3.4

3.7

3.0

3.4



1.3.

The retreading production unit may request, giving reasons, the use of a test inflation pressure different from those given in paragraph 1.2 of
this annex. In this case the tyre shall be inflated to the requested pressure.

1.4.

Condition the tyre and wheel assembly at test-room temperature for not less than three hours.

1.5.

Readjust the tyre pressure to that specified in paragraph 1.2 or 1.3 of this annex.

2.

Test procedure

2.1.

Mount the tyre and wheel assembly on a test axle and press it against the outer face of a smooth surfaced power driven test drum either
1.70 m – 1 per cent or 2.00 m – 1 per cent diameter

2.2.

Apply to the test axle a load equal to 80 per cent of:

2.2.1. the maximum load rating corresponding to the Load Index for tyres with Speed Symbols L to H inclusive,
2.2.2. the maximum load rating associated with a maximum speed of 240 km/h for tyres of Speed Symbol ÐV (see paragraph 2.32 of this
Regulation).
2.3.

Throughout the test the tyre pressure must not be corrected and the test load must be kept constant.

2.4.

During the test the temperature in the test-room must be maintained at between 20° and 30 °C unless the tyre manufacturer or retreader
agrees to a higher temperature.

2.5.

The endurance test programme shall be carried out without interruption and shall be as follows:

2.5.1. time taken from zero speed to initial test speed: 10 minutes;
2.5.2. initial test speed: prescribed maximum speed for the tyre concerned, less 40 km/h in the case of a test drum of 1.70 m – 1 per cent diameter
or less 30 km/h in the case of a test drum of 2.00 m – 1 percent diameter;
2.5.3. successive speed increments: 10 km/h up to the maximum test speed;
2.5.4. duration of test at each speed step except the last: 10 minutes;
2.5.5. duration of test at last speed step: 20 minutes;
2.5.6. maximum test speed: prescribed maximum speed for the tyre concerned, less 10 km/h in the case of a test drum of 1.70 m – 1 per cent
diameter or the prescribed maximum speed in the case of a test drum of 2.00 m – 1 per cent diameter.
3.

Equivalent test methods
If a method other than that described in paragraph 2 of this annex is used, its equivalence must be demonstrated.
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ANNEX 8
EXPLANATORY FIGURE
See paragraph 2 of this Regulation
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van de derde landen
waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van
een visum en van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld
(2000/C 177 E/09)
COM(2000) 27 def.  2000/0030(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 26 januari 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62, lid 2, punt b), onder i),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Uit artikel 62, lid 2, punt b), van het Verdrag vloeit voort
dat de Raad de voorschriften inzake visa voor voorgenomen verblijven van ten hoogste drie maanden vaststelt en
dat het uit dien hoofde aan de Raad staat met name de lijst
vast te stellen van de derde landen waarvan de onderdanen
bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten
zijn van een visum en die van de derde landen waarvan de
onderdanen van die visumplicht zijn vrijgesteld (1). Volgens
artikel 61 behoort de vaststelling van deze lijsten tot de
begeleidende maatregelen die rechtstreeks met het vrije verkeer van personen in een ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid verband houden.
(2) De vaststelling van de derde landen waarvan de onderdanen
aan de visumplicht zijn onderworpen en van die waarvan
de onderdanen van die visumplicht zijn vrijgesteld, geschiedt aan de hand van een beoordeling, geval per geval,
van een aantal met de illegale immigratie, met de openbare
orde en de veiligheid en met de externe betrekkingen van
de Unie met de derde landen verband houdende criteria,
waarbij tevens rekening wordt gehouden met implicaties
van de regionale samenhang en van de wederkerigheid.
(3) De onderdanen van derde landen die legaal in een van de
lidstaten verblijven en over een door die lidstaat afgegeven
verblijfstitel beschikken, bevinden zich in een zodanige situatie dat het onnodig is voor de overschrijding van de
buitengrenzen van hen opnieuw een visum te eisen. Ten
aanzien van deze categorie personen dient als beginsel te
gelden dat de verblijfstitel gelijkwaardig is aan het visum,
zonder dat zulks afbreuk doet aan de andere voorwaarden
voor binnenkomst of aan de voorschriften inzake het verkeer binnen de Gemeenschap op grond van de verblijfstitel.
(1) Ingevolge de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek
IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake
de wijze waarop deze twee Staten bij de uitvoering, de toepassing
en de ontwikkeling van het Schengen-Ðacquis worden betrokken,
moet het onderhavige voorstel overeenkomstig artikel 4 van genoemde Overeenkomst in het raam van het Gemengd ComitØ worden behandeld.

(4) Ten aanzien van staatlozen, die iedere binding met een
bepaalde Staat hebben verloren, en erkende vluchtelingen,
die in de onmogelijkheid verkeren de bescherming in te
roepen van de Staat waarvan zij de nationaliteit bezitten,
moet de vaststelling of al dan niet de visumplicht geldt,
volgens een eenvoudig criterium gebeuren, namelijk of de
Staat waar dezen verblijven, hun zijn bescherming verleent
en hen die reisdocumenten verstrekt.
(5) In bijzondere gevallen die aanleiding geven tot een specifieke visumregeling, kunnen de lidstaten bepaalde categorieºn personen van de visumplicht vrijstellen, of dezen aan
die plicht onderwerpen, met name overeenkomstig het internationaal publiek- en gewoonterecht.
(6) Teneinde voor de transparantie van het stelsel en de voorlichting van de betrokkenen zorg te dragen dienen de lidstaten de overige lidstaten en de Commissie in kennis te
stellen van de maatregelen die zij in het raam van deze
verordening hebben genomen. Daarom dienen deze inlichtingen eveneens in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen te worden bekendgemaakt.
(7) Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag vervatte
evenredigheidsbeginsel is het met het oog op de goede
werking van de gemeenschappelijke visumregeling nodig
en passend de weg van een verordening te kiezen om de
lijst vast te stellen van de derde landen waarvan de onderdanen voor overschrijding van de buitengrenzen aan de
visumplicht zijn onderworpen, en van de lijst van die derde
landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld.
(8) De onderhavige verordening voorziet in een volledige harmonisatie met betrekking tot de derde landen waarvan de
onderdanen voor het overschrijden van de buitengrenzen
van de lidstaten aan de visumplicht worden onderworpen,
en de derde landen waarvan de onderdanen van die visumplicht worden vrijgesteld. Bijgevolg dient het ter zake bestaande gemeenschapsrecht te worden vervangen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De onderdanen van de in de lijst van bijlage I opgenomen
derde landen dienen bij overschrijding van de buitengrenzen
van de lidstaten in het bezit van een visum te zijn.
2.
De onderdanen van de in de lijst van bijlage II opgenomen derde landen zijn van de in lid 1 bedoelde visumplicht
vrijgesteld.
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3.
De onderdanen van derde landen welke zijn ontstaan uit
landen die zijn opgenomen in de lijsten van de bijlagen I en II,
zijn onderworpen aan de bepalingen van de leden 1 en 2 totdat
de Raad volgens de procedure van de relevante bepaling van
het Verdrag anders besluit.

Artikel 2
Voor de doeleinden van deze verordening wordt onder Ðvisum
verstaan, een door een lidstaat verleende machtiging of een
door deze genomen besluit, vereist voor binnenkomst op zijn
grondgebied met het oog op:
 een voorgenomen verblijf van in totaal maximaal drie
maanden in die lidstaat of in verscheidene lidstaten;

C 177 E/67

d) bemanning van schepen die internationale waterwegen bevaren;
e) houders van door internationale organisaties afgegeven officiºle documenten;
2.
Een lidstaat kan vrijstelling van de visumplicht verlenen
aan scholieren die onderdaan zijn van een in bijlage I opgenomen derde land en in een in bijlage II opgenomen derde land
verblijven, waneer deze scholieren in het raam van een door
een leerkracht van de instelling begeleide groep scholieren aan
een georganiseerde reis deelnemen.

Artikel 6

Artikel 3

1.
Binnen een termijn van tien werkdagen na de inwerkingtreding van deze verordening delen de lidstaten de overige
lidstaten en de Commissie de lijst mede van verblijfstitels die
voor de toepassing van artikel 3 relevant zijn, alsmede de uitzonderingsmaatregelen die zij krachtens artikel 5 hebben getroffen. Latere wijzigingen van deze lijst en van deze maatregelen dienen binnen een termijn van vijf werkdagen te worden
medegedeeld.

Voor de onderdanen van in bijlage I opgenomen derde landen
is het bezit van door een van de lidstaten afgegeven geldige
verblijfstitel gelijkwaardig aan het bezit van een visum voor de
overschrijding van de buitengrenzen.

2.
De in lid 1 bedoelde mededelingen worden door de Commissie ter informatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

Artikel 4

Artikel 7

Staatlozen en erkende vluchtelingen worden onder dezelfde
voorwaarden aan de visumplicht onderworpen of daarvan vrijgesteld als de onderdanen van het derde land waar zij verblijven, en die hen het reisdocument heeft afgeleverd.

1.
Verordening (EG) nr. 574/1999 van de Raad (1) wordt
vervangen door de onderhavige verordening.

 een doorreis over het grondgebied van die lidstaat of over
dat van verscheidene lidstaten, waaronder niet begrepen een
doorreis via de internationale transitzone van een luchthaven en transfers tussen luchthavens van een lidstaat.

Artikel 5
1.
Een lidstaat kan in uitzonderingen inzake de visumplicht
als bedoeld in artikel 1, lid 1, of in de vrijstelling van de
visumplicht als bedoeld in artikel 1, lid 2, voorzien ten aanzien
van:
a) houders van diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten en
andere officiºle paspoorten;

2.
Bijlage I bij de Gemeenschappelijke visuminstructie en
bijlage V bij het Gemeenschappelijk handboek, als bedoeld in
het besluit van het Uitvoerend comitØ van Schengen van 28
april 1999 (SCH/Com-ex(99)13) betreffende de definitieve versies van het Gemeenschappelijk handboek en de Gemeenschappelijke visuminstructie, worden vervangen door de bijlagen I en
II bij de onderhavige verordening.

Artikel 8

b) civiele vliegtuig- en scheepsbemanningen;

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

c) vliegend en begeleidend personeel van een hulp- of reddingsvlucht en andere hulpverleners bij rampen en ongevallen;

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

(1) JO L 72 van 18.3.1999, blz. 2.
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BIJLAGE I
GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, LID 1
1. STATEN
Afghanistan
Albaniº
Algerije
Angola
Antigua en Barbuda
Armeniº
Azerbeidzjan
Bahama’s
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Benin
Bhutan
Birma/Myanmar
Bosniº-Herzegovina
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambodja
Centraal-Afrikaanse Republiek
China
Colombia
Comoren
Congo
Cuba
Democratische Republiek Congo
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Egypte
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Ethiopiº
Federale Republiek Joegoslaviº
(Serviº en Montenegro)
Fiji
Filipijnen
Gabon
Gambia
Georgiº
Ghana
Grenada
Guinee

Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
India
Indonesiº
Irak
Iran
Ivoorkust
Jamaica
Jemen
Jordaniº
Kaapverdiº
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kirgiziº
Kiribati
Koeweit
Laos
Lesotho
Libanon
Liberia
Libiº
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Mali
Marokko
Marshalleilanden
Mauritaniº
Mauritius
Micronesia
Moldaviº
Mongoliº
Mozambique
Namibiº
Nauru
Nepal
Niger
Nigeria
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan

Oman
Pakistan
Palau
Papoea-Nieuw-Guinea
Peru
Qatar
Rusland
Rwanda
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent en de Grenadines
Salomonseilanden
Sao TomØ en Principe
Saudi-Arabiº
Senegal
Seychellen
Sierra Leone
Soedan
Somaliº
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Syriº
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tunesiº
Turkije
Turkmenistan
Tuvalu
Vanuatu
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedoniº
West-Samoa
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika

2. TERRITORIALE ENTITEITEN EN AUTORITEITEN DIE DOOR TEN MINSTE ÉÉN LIDSTAAT NIET ALS STAAT WORDEN ERKEND
Oost-Timor
Palestijnse Autoriteit
Taiwan
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BIJLAGE II
GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, LID 2
1. STATEN
Andorra
Argentiniº
Australiº
Bolivia
Braziliº
Brunei
Bulgarije
Canada
Chili
Costa Rica
Cyprus
Ecuador
El Salvador
Estland
Guatemala
Heilige Stoel

Honduras
Hongarije
Israºl
Japan
Kroatiº
Letland
Litouwen
Maleisiº
Malta
Mexico
Monaco
Nicaragua
Nieuw-Zeeland
Panama
Paraguay
Polen

Roemeniº
San Marino
Singapore
Sloveniº
Slowakije
Tsjechiº
Uruguay
Venezuela
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zwitserland
IJsland (1)
Liechtenstein (1)
Noorwegen (1)

2. TERRITORIALE ENTITEITEN EN AUTORITEITEN DIE DOOR TEN MINSTE ÉÉN LIDSTAAT NIET ALS STAAT WORDEN ERKEND
Speciale Administratieve Regio (ÐSpecial Administrative Region) Hong Kong
Speciale Administratieve Regio Macao.

___________
(1) De vrijstelling van de visumplicht die voor de onderdanen van dit land geldt, is niet gebaseerd op deze verordening maar op de EER-Overeenkomst.
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het
publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
(2000/C 177 E/10)
COM(2000) 30 def.  2000/0032(COD)
(Door de Commissie ingediend op 28 januari 2000)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 255, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) In artikel 1, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, zoals dat Verdrag voortvloeit uit het Verdrag van Amsterdam, vindt het begrip Ðopenheid zijn
verankering in de volgende bewoordingen: ÐDit Verdrag
markeert een nieuwe etappe in het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden
genomen.
(2) Deze openheid maakt het mogelijk voor een betere deelneming van de burgers aan het besluitvormingsproces te
zorgen en een grotere legitimiteit, doelmatigheid en verantwoordelijkheid van de administratie ten opzichte van
de burgers binnen een democratisch systeem te waarborgen.
(3) In de conclusies van de te Birmingham, te Edinburgh en te
Kopenhagen gehouden bijeenkomsten van de Europese
Raad is op de noodzaak gewezen voor een grotere transparantie in het werk van de instellingen van de Unie te
zorgen. In aansluiting op deze conclusies zijn de instellingen met een reeks initiatieven gestart om de doorzichtigheid van het besluitvormingsproces te verbeteren, door,
enerzijds, gerichtere acties op het gebied van voorlichting
en communicatie en, anderzijds, de vaststelling van regels
betreffende de toegang van het publiek tot documenten.
(4) Deze verordening beoogt de toegang tot documenten te
optimaliseren met de grootst mogelijke inachtneming van
het openheidsbeginsel. Zij moet het recht op toegang tot
de documenten ten uitvoer leggen en de voorwaarden en
beperkingen van dat recht overeenkomstig het bepaalde in
artikel 255, lid 2, van het EG-Verdrag vaststellen.
(5) Aangezien het vraagstuk van de toegang tot documenten
niet in het EGKS-, noch in het Euratomverdrag is geregeld,
moet deze verordening van toepassing zijn op documenten die betrekking hebben op activiteiten welke onder
deze beide verdragen vallen. Dit is bevestigd in verklaring
nr. 41 bij de Slotakte van het Verdrag van Amsterdam.

(6) Ingevolge artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 1, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie geldt het recht op
toegang eveneens ten aanzien van documenten die onder
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en
onder de politiºle en justitiºle samenwerking in strafzaken
vallen.
(7) Teneinde de openbaarheid van de werkzaamheden van de
instellingen te verbeteren en zich op de in de meeste
lidstaten geldende nationale wetgeving af te stemmen,
dient de werkingssfeer van het recht op toegang alle bij
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie berustende documenten te omvatten.
(8) De in deze verordening vervatte beginselen mogen geen
afbreuk doen aan specifieke, voor de toegang tot documenten geldende regels, met name die welke rechtstreeks
betrekking hebben op personen die daarbij een specifiek
belang hebben.
(9) Het is onontbeerlijk dat de bescherming van het openbaar
belang en van bepaalde individuele belangen door een
uitzonderingenregeling wordt gewaarborgd. Voor elk van
deze belangen dienen voorbeelden te worden gegeven opdat deze regeling zo transparant mogelijk wordt. Tevens
dienen de instellingen in staat te worden gesteld hun documenten voor intern gebruik te beschermen wanneer
deze individuele overdenkingen behelzen of wanneer
daarin gedachtenwisselingen zijn vervat of oordelen welke
vrij en ongedwongen in het raam van interne raadplegingen en beraadslagingen zijn gegeven.
(10) Om ervoor te zorgen dat het recht op toegang ten volle
wordt geºerbiedigd, dient de huidige administratieve procedure in twee fasen behouden te blijven met een mogelijkheid om beroep bij de rechter in te stellen of een klacht
bij de ombudsman in te dienen, en dient in het stadium
van het confirmatief verzoek het beginsel van stilzwijgende toestemming te worden ingevoerd.
(11) Iedere instelling dient de nodige maatregelen te nemen om
het publiek van de nieuwe geldende bepalingen in kennis
te stellen; om het voorts de burgers gemakkelijker te maken de uit deze verordening voortvloeiende rechten uit te
oefenen, dient met name iedere instelling een documentenregister open te stellen.
(12) Deze verordening heeft noch tot doel noch tot gevolg de
ter zake van toegang tot documenten geldende nationale
wetgevingen te wijzigen. Het spreekt vanzelf evenwel dat
de lidstaten krachtens het voor de betrekkingen tussen
de Gemeenschapsinstellingen en de lidstaten bestaande
loyaliteitsbeginsel erop zullen toezien aan de goede toepassing van deze verordening geen afbreuk te doen.
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(13) Ingevolge artikel 255, lid 3, van het EG-Verdrag neemt
elke instelling in haar eigen reglement van orde specifieke
bepalingen betreffende de toegang tot haar documenten
op. Dit aspect van de tenuitvoerlegging van deze verordening is een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing
ervan. Deze verordening en deze toepassingsbepalingen
komen in de plaats van Besluit 93/731/EG van de Raad
van 20 december 1993 betreffende toegang van het publiek tot documenten van de Raad (1), van Besluit
94/90/EGKS, EG, Euratom van de Commissie van 8 februari 1994 inzake de toegang tot documenten van de
Commissie (2), en van Besluit 97/632/EG, EGKS, Euratom
van het Europees Parlement van 10 juli 1997 inzake de
toegang van het publiek tot de documenten het Europees
Parlement (3),
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als geluids-, beeld- of audiovisuele opname); onder deze verordening vallen enkel de administratieve documenten, dit
wil zeggen documenten betreffende een materie die verband
houdt met de beleidsmaatregelen, acties en besluiten welke
tot de bevoegdheid van de instelling behoren, met uitzondering van teksten voor intern gebruik, zoals overdenkingsen discussiestukken en adviezen van diensten, alsmede informele boodschappen;
b) Ðinstelling: het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;
c) ÐEuropees Parlement: de organen ervan (met name het Bureau van het Parlement en de Conferentie van voorzitters),
de parlementaire commissies en de fracties en diensten;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Algemeen beginsel en begunstigden
Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het ruimst mogelijke recht op toegang tot de documenten van de instellingen in de zin van deze verordening,
zonder een belang te moeten aantonen, behoudens de in artikel
4 genoemde uitzonderingen.
Artikel 2
Werkingssfeer
1.
Deze verordening is van toepassing op alle bij de instellingen berustende documenten, dit wil zeggen documenten die
door de instellingen zijn opgesteld of die afkomstig zijn van
derden en zich in het bezit van de instellingen bevinden.
Het recht op toegang tot documenten van derden is beperkt tot
die documenten die na het van toepassing worden van deze
verordening aan de instelling zijn gericht.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op reeds gepubliceerde documenten, noch op documenten die op andere
wijze voor het publiek toegankelijk zijn.
Zij is niet van toepassing voor zover er specifieke bepalingen
inzake toegang tot documenten bestaan.

d) ÐRaad: de verschillende samenstellingen en de organen ervan (met name het ComitØ van Permanente Vertegenwoordigers en de werkgroepen), de bij het Verdrag of door de
wetgever, om de Raad bij te staan, ingestelde diensten en
comitØs;
e) ÐCommissie: het college, zijn leden en hun kabinetten, de
directoraten-generaal en diensten, de vertegenwoordigingen
en delegaties alsmede de door de Commissie ingestelde comitØs alsmede de comitØs die zijn ingesteld om haar bij te
staan, met name bij de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden;
f) Ðderde: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit die niet tot de instelling behoort, met inbegrip van de
lidstaten, de andere communautaire of niet-communautaire
instellingen en organen, alsmede de derde landen.
De lijst van de in de eerste alinea, punten d) en e), bedoelde
comitØs wordt opgesteld in het kader van de tenuitvoerlegging
van deze verordening zoals bepaald in artikel 10.

Artikel 4
Uitzonderingenregeling
De instellingen weigeren toegang tot documenten waarvan
openbaarmaking in belangrijke mate afbreuk zou kunnen
doen aan de bescherming:
a) van het openbaar belang, met name wat betreft:

Artikel 3
Definities
Voor de doeleinden van deze verordening wordt verstaan onder:
a) Ðdocument: iedere inhoud ongeacht de drager ervan (schriftelijk op papier of vastgelegd in elektronische vorm, dan wel
(1) PB L 340 van 31.12.1993, blz. 43. Besluit gewijzigd bij Besluit
96/705/EG, EGKS, Euratom (PB L 325 van 14.2.1996, blz. 19).
(2) PB L 46 van 18.2.1994, blz. 58. Besluit gewijzigd bij Besluit
96/567/EG, EGKS, Euratom (PB L 247 van 28.9.1996, blz. 45).
(3) PB L 263 van 25.9.1997, blz. 27.

 openbare veiligheid,
 defensie en internationale betrekkingen,
 betrekkingen tussen en/of met de lidstaten of de communautaire en niet-communautaire instellingen en organen,
 financiºle of economische belangen,
 monetaire stabiliteit,
 stabiliteit van de communautaire rechtsorde,
 gerechtelijke procedures,
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 inspectie-, enquŒte- en auditactiviteiten,
 het verloop van inbreukprocedures, met inbegrip van de
voorbereidende fasen,
 het doeltreffend functioneren van de instellingen;
b) van de persoonlijke levenssfeer en het individu, met name
wat betreft:
 personeelsdossiers,
 inlichtingen, adviezen en beoordelingen die in verband
met indienstnemingen of benoemingen als vertrouwelijk
zijn gegeven,
 gegevens over een persoon die een persoonlijk karakter
hebben of een document waarvan openbaarmaking een
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou kunnen betekenen of daartoe zou kunnen bijdragen, zoals gegevens
die onder het medisch beroepsgeheim vallen;
c) van de geheimhouding op handels- en industrieel gebied en
van het economisch belang van een welbepaald natuurlijk
persoon of rechtspersoon, met name wat betreft:
 zaken- en commerciºle geheimen,
 intellectuele en industriºle eigendom,
 industriºle en financiºle informatie alsmede informatie
op bank- en handelsgebied, met inbegrip van gegevens
betreffende zakenrelaties of contracten,
 gegevens betreffende de kosten en offertes in het raam
van aanbestedingen;
d) van de vertrouwelijkheid waarom de derde die het document of de informatie heeft verstrekt, heeft verzocht of
van de door de wetgeving van de lidstaat vereiste vertrouwelijkheid.

Artikel 5
Behandeling van de oorspronkelijke verzoeken
1.
Ieder verzoek om toegang tot een document moet schriftelijk geschieden en voldoende nauwkeurig luiden om de instelling in staat te stellen het document te identificeren. De
instelling kan de aanvrager verzoeken zijn aanvraag nader te
preciseren.
Ingeval van zich herhalende verzoeken en/of verzoeken die
omvangrijke documenten betreffen, zoekt de instelling met de
aanvrager naar een minnelijke oplossing voor een billijke regeling ervoor.
2.
De instelling stelt de aanvrager door middel van een naar
behoren met redenen omkleed schriftelijk antwoord binnen een
maand nadat diens verzoek is geregistreerd, in kennis van het
daaraan gegeven gevolg.
3.
Ingeval de instelling de aanvrager een afwijzend antwoord
heeft gegeven, stelt zij deze ervan in kennis dat hij binnen een
maand na ontvangst van het antwoord over de mogelijkheid
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beschikt bij de instelling een confirmatief verzoek in te dienen,
welk verzoek ertoe strekt de instelling haar standpunt te doen
herzien, waarzonder de aanvrager wordt geacht van het oorspronkelijke verzoek te hebben afgezien.
4.
Bij wijze van uitzondering kan de in lid 2 genoemde
termijn met ØØn maand worden verlengd, mits de aanvrager
daarvan tevoren in kennis wordt gesteld met uitvoerige vermelding van de redenen daarvoor.
Uitblijven van een antwoord binnen de voorgeschreven termijn
geldt als een afwijzend antwoord.
Artikel 6
Behandeling

van de confirmatieve
beroepsmogelijkheden

verzoeken

en

1.
Indien de aanvrager een confirmatief verzoek indient, beschikt de instelling te rekenen vanaf de registratie van dit verzoek over een termijn van ØØn maand om de aanvrager schriftelijk te antwoorden. Indien de instelling besluit de weigering
om het aangevraagde document vrij te geven, te handhaven,
moet de instelling deze weigering naar behoren met redenen
omkleden en de aanvrager in kennis stellen van de beroepsmogelijkheden die hem openstaan, namelijk beroep bij de rechter en indiening van een klacht bij de ombudsman, onder de
voorwaarden die in, respectievelijk, de artikelen 230 en 195
van het EG-Verdrag zijn vervat.
2.
Bij uitzondering kan de in lid 1 genoemde termijn met
ØØn maand worden verlengd, mits de aanvrager daarvan tevoren in kennis wordt gesteld met uitvoerige vermelding van de
redenen daarvoor.
Uitblijven van een antwoord binnen de vereiste termijn geldt
als een gunstig luidend besluit.
Artikel 7
Wijze van uitoefening van het recht op toegang
1.
Toegang tot de documenten wordt gegeven door hetzij
inzage ter plaatse, hetzij afgifte van een kopie.
De kosten ervan kunnen ten laste van de aanvrager worden
gebracht.
2.
De documenten worden, rekening houdend met de door
de aanvrager te kennen gegeven voorkeur in een bestaande
taalversie geleverd.
Van het aangevraagde document wordt een bewerkte versie ter
beschikking gesteld indien een gedeelte van dit document onder
een van de in artikel 4 bedoelde uitzonderingen valt.
Artikel 8
Reproductie voor commerciºle doeleinden of voor ander
economisch gebruik
Een aanvrager die een document heeft verkregen, mag dit zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende niet voor
commerciºle doeleinden reproduceren, noch op enige andere
wijze economisch benutten.
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Artikel 9
Voorlichting en registers
Elke instelling neemt de nodige maatregelen om het publiek
over de uit deze verordening voortvloeiende rechten voor te
lichten. Teneinde voorts de uitoefening van deze rechten te
vergemakkelijken, biedt elke instelling toegang tot een documentenregister.

Artikel 10

C 177 E/73

op. Deze bepalingen worden van kracht op . . . (drie maanden
na vaststelling van deze verordening).

Artikel 11
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij is van toepassing met ingang van . . .
(drie maanden na de vaststelling van deze verordening).

Tenuitvoerlegging
Elke instelling neemt in haar reglement van orde de voor de
tenuitvoerlegging van deze verordening benodigde bepalingen

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst
van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid
(2000/C 177 E/11)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2000) 47 def.  2000/0035(COD)
(Door de Commissie ingediend op 7 februari 2000)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Richtlijn 76/464/EEG van de Raad betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die
in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (2) en de in het kader daarvan vastgestelde richtlijnen vormen momenteel het belangrijkste instrument van
de Gemeenschap voor de regulering van puntlozingen en
diffuse lozingen van gevaarlijke stoffen.
(2) De communautaire regeling krachtens Richtlijn
76/464/EEG is vervangen, geharmoniseerd en verder uitgebreid bij Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid.
(3) In artikel 16, lid 2, van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid wordt
een wetenschappelijke methodologie voor de specificatie
van prioriteitstoffen op basis van de daaraan verbonden
risico’s voor aquatische ecosystemen geïntroduceerd.
(4) Met de in Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid beschreven methodologie kan als meest praktische mogelijkheid een vereenvoudigde risicobeoordelingsprocedure op basis van wetenschappelijke beginselen worden toegepast waarbij met
name rekening wordt gehouden met:
 gegevens over het intrinsieke gevaar van de betrokken
stof, met name de aquatische ecotoxiciteit en de toxiciteit voor de mens via aquatische blootstelling,
(1) PB C 184 van 17.6.1997, blz. 20,
PB C 16 van 20.1.1998, blz. 14 en PB C 108 van 7.4.1998, blz. 94.
(2) PB L 129 van 18.5.1976, blz. 23.

 gegevens die zijn verkregen uit de monitoring van
wijdverbreide milieuverontreiniging en
 andere aangetoonde factoren die op de mogelijkheid
van wijdverbreide milieuverontreiniging kunnen wijzen, bijvoorbeeld de schaal waarop de betrokken stof
wordt geproduceerd of gebruikt en de gebruikspatronen.
(5) De Commissie heeft op basis hiervan in samenwerking
met deskundigen van betrokken partijen, waaronder het
Wetenschappelijk ComitØ voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu, de lidstaten, de EVA-landen, het Europees Milieuagentschap, Europese brancheverenigingen
waaronder die voor het midden- en kleinbedrijf en Europese milieuorganisaties, een gecombineerd op monitoring
en modellen gebaseerd systeem voor prioriteitstelling ontwikkeld (COmbined Monitoring-based and Modelling-based Priority Setting: COMMPS).
(6) Na een publiekelijk toegankelijke en doorzichtige discussie
met de betrokken partijen is op basis van de COMMPSprocedure een eerste lijst met 32 stoffen of groepen stoffen met prioriteit samengesteld.
(7) Om het mogelijk te maken dat de regulering van gevaarlijke stoffen door de Gemeenschap tijdig en ononderbroken wordt uitgevoerd volgens de strategie die is uitgezet in
artikel 16 van de richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, is het wenselijk dat deze lijst zo snel mogelijk wordt vastgesteld.
(8) De krachtens deze beschikking vastgestelde lijst van prioriteitstoffen vervangt de lijst van stoffen in de Mededeling
van de Commissie aan de Raad betreffende gevaarlijke
stoffen die dienen te worden opgenomen in lijst I van
Richtlijn 76/464/EEG van de Raad (3).
(9) De specificatie van prioriteitstoffen, gericht op de totstandkoming van een regulering van de lozing in het
oppervlaktewater vanuit op het land gelegen bronnen,
draagt bij tot de naleving van verplichtingen van de Gemeenschap krachtens internationale verdragen voor de
bescherming van het zeewater en met name tot de uitvoering van de strategie voor gevaarlijke stoffen die is
vastgesteld tijdens de OSPAR-ministersvergadering in het
kader van het Verdrag inzake de bescherming van het
mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan krachtens Besluit 98/249/EG van de Raad (4).
(3) PB L 176 van 14.7.1982, blz. 3.
(4) PB L 104 van 3.4.1998, blz. 1.
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(10) De COMMPS-procedure is opgezet als een dynamisch instrument voor de prioriteitstelling van gevaarlijke stoffen,
dat continu kan worden verbeterd en gewijzigd met het
oog op een mogelijke herziening en aanpassing van de
eerste prioriteitenlijst, uiterlijk binnen zes jaar na de vaststelling daarvan,
HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
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stoffen die dienen te worden opgenomen in lijst I van Richtlijn
76/464/EEG van de Raad.

Artikel 3
De lijst van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid
wordt na de vaststelling daarvan door het Europees Parlement
en de Raad bijlage X van Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid.

Artikel 1
De lijst in de bijlage van deze beschikking wordt vastgesteld als
de lijst van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid.

Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 2
De bij deze beschikking vastgestelde lijst van prioriteitstoffen
vervangt de lijst van stoffen in de Mededeling van de Commissie aan de Raad van 22 juni 1982 betreffende gevaarlijke

Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

NL
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BIJLAGE
Lijst van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid (1)
CAS-nummer

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

15972-60-8
120-12-7
1912-24-9
71-43-2
n.v.t.
7440-43-9
85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
75-09-2
107-06-2
117-81-7
330-54-1
115-29-7
959-98-8
118-74-1
87-68-3
608-73-1
58-89-9
34123-59-6
7439-92-1
7439-97-6
91-20-3
7440-02-0
25154-52-3
104-40-5
1806-26-4
140-66-9
n.v.t.
50-32-8
205-99-2
191-24-2
207-08-9
206-44-0
193-39-5
608-93-5
122-34-9
87-86-5
688-73-3
36643-28-4
12002-48-1
120-82-1
67-66-3
1582-09-8

EU-nummer

240-110-8
204-371-1
217-617-8
200-753-7
n.v.t.
231-152-8
287-476-5
207-432-0
220-864-4
200-838-9
203-458-1
204-211-0
206-354-4
204-079-4
n.v.t.
204-273-9
201-765-5
210-158-9
200-401-2
251-835-4
231-100-4
231-106-7
202-049-5
231-111-4
246-672-0
203-199-4
217-302-5
n.v.t.
n.v.t.
200-028-5
205-911-9
205-883-8
205-916-6
205-912-4
205-893-2
210-172-5
204-535-2
201-778-6
211-704-4
n.v.t.
234-413-4
204-428-0
200-663-8
216-428-8

Naam

Alachloor
Antraceen
Atrazine
Benzeen
Broomdifenylethers (1)
Cadmium en zijn verbindingen
C10-13-chlooralkanen
Chloorfenvinfos
Chlorpyrifos
Dichloormethaan
1,2-Dichloorethaan
Bis(2-ethylhexyl)fthalaat (DEHP)
Diuron
Endosulfan
(alfa-endosulfan)
Hexachloorbenzeen
Hexachloorbutadieen
Hexachloorcyclohexaan
(gamma-isomer, lindaan)
Isoproturon
Lood en zijn verbindingen
Kwik en zijn verbindingen
Naftaleen
Nikkel en zijn verbindingen
Nonylfenolen
(4-(para)-nonylphenol)
Octylphenolen
(para-tert-octylfenolen)
Polyaromatische koolwaterstoffen
(benzo(a)pyreen,
benzo(b)fluorantheen
benzo(g,h,i)peryleen
benzo(k)fluorantheen
fluorantheen
indeno(1,2,3-cd)pyreen)
Pentachloorbenzeen
Simazine
Pentachloorfenol
Tributyltinverbindingen
(tributyltin-kation)
Trichloorbenzenen
(1,2,4-trichloorbenzeen)
Trichloormethaan (chloroform)
Trifluraline

(1) Deze groepen stoffen omvatten meestal een groot aantal verschillende verbindingen. Adequate indicatieve parameters kunnen op dit
moment niet worden vermeld.
CAS: Chemical Abstract Service.
EU-nr.: Nummer in de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances: EINECS) of de Europese lijst van chemische stoffen waarvan kennisgeving is gedaan (European List of Notified
Chemical Substances: ELINCS).
n.v.t.: Niet van toepassing.

(1) Wanneer groepen stoffen zijn gekozen, zijn typische voorbeelden daarvan tussen haakjes als indicatieve parameter vermeld. De
invoering van regulerende maatregelen wordt op deze specifieke stoffen afgestemd, maar waar nodig blijft het mogelijk andere
vertegenwoordigers van deze groepen daarin op te nemen.

27.6.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 177 E/77

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 68/193/EEG betreffende het in
de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken
(2000/C 177 E/12)
COM(2000) 59 def.  2000/0036(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 7 februari 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement,
Gelet op het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Richtlijn 68/193/EEG betreffende het in de handel brengen
van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden, moet om de hierna genoemde redenen worden gewijzigd.
(2) In het kader van de consolidering van de interne markt
dient een aantal bepalingen van de genoemde Richtlijn te
worden gewijzigd of ingetrokken ten einde alle belemmeringen van het handelsverkeer die het vrije verkeer van
vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken in de Gemeenschap in de weg kunnen staan, op te heffen; derhalve
moeten alle voor de lidstaten bestaande mogelijkheden
om unilateraal van de genoemde richtlijn af te wijken,
worden afgeschaft.
(3) In bepaalde omstandigheden moet het mogelijk zijn om
nieuwe soorten vegetatief teeltmateriaal in de handel te
brengen.
(4) De voorwaarden waaronder de lidstaten het in de handel
brengen van vegetatief teeltmateriaal voor proefnemingen,
voor wetenschappelijke doeleinden of voor kweekdoeleinden mogen toestaan, moeten door de Commissie met de
hulp van het Permanent ComitØ voor teeltmateriaal voor
land-, tuin- en bosbouw kunnen worden vastgesteld.
(5) Aan de lidstaten moet toestemming worden verleend om
met betrekking tot het in de handel brengen van vegetatief
teeltmateriaal voor wijnstokken op hun hele grondgebied
of op delen daarvan striktere maatregelen te treffen dan de
in de bijlagen I en II bedoelde maatregelen ter bestrijding
van organismen die met name voor de wijnstokcultuur in
die regio’s schadelijk zijn.

(7) Gezien de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
is het voortaan mogelijk de wijnstokrassen genetisch te
modificeren. De lidstaten moeten zich derhalve, alvorens
te besluiten of genetisch gemodificeerde wijnstokrassen
kunnen worden geaccepteerd, ervan vergewissen dat de
doelbewuste introductie van dit materiaal in het milieu
geen risico oplevert voor de gezondheid van mens en
dier noch voor het milieu. Bovendien moeten de procedures worden vastgesteld volgens welke teeltmateriaal van
dergelijke rassen in de handel kan worden gebracht.
(8) Verordening (EG) nr. 258/97 van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediºnten bevat bepalingen over genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen en voedselingrediºnten. Om te bepalen
of een genetisch gemodificeerd wijnstokras tot de markt
kan worden toegelaten, en met het oog op de bescherming
van de volksgezondheid moet erop worden toegezien dat
nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediºnten
worden onderworpen aan een veiligheidscontrole volgens
een communautaire procedure, door toepassing van de bij
Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde toestemmingsprocedure, beoordelingsbeginselen en criteria, waaronder
de raadpleging van het Wetenschappelijk ComitØ voor de
menselijke voeding.
(9) De verzonden partijen moeten vergezeld gaan van een
begeleidend document, zodat een passende controle op
het verkeer van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken
kan worden uitgevoerd.
(10) Het is wenselijk dat wordt toegezien op de instandhouding
van de genetische rijkdommen.
(11) De procedure die voorziet in een nauwe samenwerking
tussen de Commissie en de lidstaten in het kader van
het ÐPermanent ComitØ voor teeltmateriaal voor land-,
tuin- en bosbouw moet worden bijgewerkt.
(12) Gezien de opgedane ervaring dient een aantal bepalingen
van de betrokken richtlijn te worden verduidelijkt en aangepast,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
(6) In het licht van de in andere sectoren opgedane ervaring
met het in de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal is het wenselijk om, onder bepaalde voorwaarden,
tijdelijke experimenten uit te voeren met de bedoeling
een aantal bepalingen van deze richtlijn door betere te
vervangen.
(1) PB L 93 van 17.4.1968, blz. 15.

Richtlijn 68/193/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 2, lid 1, worden na punt (A) de volgende punten
ingevoegd:
ÐAA. Ras: een plantengroep van ØØn enkele botanische
taxon, van de laagste bekende rang, die:
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 kan worden omschreven met de kenmerken die
verband houden met een bepaald genotype of
een bepaalde combinatie van genotypes,
 van elke andere plantengroep kan worden onderscheiden met ten minste ØØn van de genoemde
kenmerken, en
 kan worden beschouwd als een eenheid, op
grond van zijn geschiktheid voor vermeerdering
zonder veranderingen.
AB. Kloon: een vegetatieve afstamming van een ras, overeenstemmend met een wijnstok die op grond van de
identiteit, de fenotypische kenmerken en de fytosanitaire toestand van de moederplant is geselecteerd.
2. De tekst in artikel 2, lid 1, onder (B) wordt vervangen
door:
ÐB. Teeltmateriaal:
i) Wijnstokken, gereed voor het planten
a) met wortels: delen van stekken of loten van de
wijnstok, met wortels en niet-geºnt, bestemd
voor het planten of voor gebruik als entmateriaal;
b) entwijnstokken: door enting verbonden delen
van stekken of loten van de wijnstok, waarvan
het deel onder de grond wortels heeft.
ii) Delen van de wijnstok
a) stekken: eenjarige delen;
b) loten: niet-verhoute stengeldelen;
c) delen van de wijnstok onder de grond, bestemd
voor de veredeling: delen van stekken of loten
van de wijnstok, die bij de teelt van entwijnstokken bestemd zijn voor de kweek van delen
onder de grond;
d) entrijs: delen van stekken of loten van de wijnstok, die bij de teelt van entwijnstokken en bij
veredeling bestemd zijn voor de delen boven de
grond;
e) blindhout: delen van stekken of loten van de
wijnstok, bestemd voor de teelt van wijnstokken met wortels.
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c) dat voldoet aan de in de bijlagen I en II voor
basisteeltmateriaal opgenomen voorwaarden. Volgens de procedure van artikel 17 kunnen deze
bijlagen worden gewijzigd met de bedoeling aanvullende voorwaarden voor de goedkeuring van
het oorspronkelijk teeltmateriaal vast te stellen;
d) waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken
dat bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld.
4. De tekst in artikel 2, lid 1, onder (E) wordt vervangen
door:
ÐE. Basisteeltmateriaal: teeltmateriaal
a) dat onder verantwoordelijkheid van de kweker is
voortgebracht volgens algemeen erkende methodes
voor de instandhouding van de identiteit van het ras
en, in voorkomend geval, van de kloon, en voor de
preventie van ziektes, en dat direct afkomstig is van
oorspronkelijk teeltmateriaal door vegetatieve
voortplanting;
b) dat bestemd is voor de voortbrenging van gecertificeerd teeltmateriaal;
c) dat voldoet aan de in de bijlagen I en II voor basisteeltmateriaal opgenomen voorwaarden, en
d) waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat
bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld.
5. De tekst in artikel 2, lid 1, onder (F), a), wordt vervangen
door:
Ðdat rechtstreeks afkomstig is van basisteeltmateriaal of van
oorspronkelijk teeltmateriaal.
6. In artikel 2, lid 1, wordt de volgende definitie ingevoegd:
ÐI. Afzet
De verkoop, het bezit met het oog op de verkoop, het
aanbieden voor verkoop en iedere beschikbaarstelling,
levering of overdracht van teeltmateriaal aan derden, al
dan niet tegen vergoeding, met het oog op commercieel gebruik.
De bepalingen betreffende de uitvoering van deze voorschriften worden overeenkomstig de procedure van artikel 17 vastgesteld.
7. Artikel 3 wordt vervangen door:

3. In artikel 2, lid 1, wordt na punt (D) de volgende definitie
ingevoegd:

Ð1.
De lidstaten schrijven voor dat teeltmateriaal voor
wijnstokken slechts in de handel mag worden gebracht:

a) dat onder verantwoordelijkheid van de kweker is
voortgebracht volgens algemeen erkende methodes voor de instandhouding van de identiteit van
het ras en, in voorkomend geval, van de kloon,
en voor de preventie van ziektes;

 indien het officieel is goedgekeurd als Ðoorspronkelijk
teeltmateriaal, Ðbasisteeltmateriaal of Ðgecertificeerd
teeltmateriaal, dan wel, in het geval van ander teeltmateriaal dan dat wat is bestemd om te worden gebruikt als wijnstokdelen onder de grond, indien het
officieel gecontroleerd standaardteeltmateriaal betreft,
en

b) dat bestemd is voor voortbrenging van basisteeltmateriaal of van gecertificeerd teeltmateriaal;

 indien het voldoet aan de in bijlage II opgenomen
voorwaarden.

ÐDA. Oorspronkelijk teeltmateriaal: teeltmateriaal
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2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 mogen de
lidstaten de op hun grondgebied gevestigde kwekers machtiging verlenen voor de afzet van adequate hoeveelheden
teeltmateriaal voor:
a) proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden,
b) kweekdoeleinden,
c) maatregelen met het oog op de instandhouding van de
genetische diversiteit.
De voorwaarden volgens welke de lidstaten dergelijke
machtigingen mogen verlenen, kunnen worden vastgesteld
overeenkomstig de procedure van artikel 17.
In geval van genetisch gemodificeerd teeltmateriaal kan
deze machtiging uitsluitend worden verleend als alle nodige maatregelen zijn getroffen om de risico’s voor de
volksgezondheid en voor het milieu te voorkomen. Wat
betreft de in dat verband uit te voeren milieueffectbeoordeling is artikel 5 ter bis van deze richtlijn mutatis mutandis van toepassing.
3.
Voor via microvermeerderingstechnieken geproduceerd teeltmateriaal kunnen de volgende voorschriften
worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 17:
 afwijking van de specifieke bepalingen van deze richtlijn,
 de voor dergelijk teeltmateriaal geldende voorwaarden,
 de voor dergelijk teeltmateriaal geldende benamingen.
4.
Overeenkomstig de procedure van artikel 17 kunnen
voor officieel goedgekeurd teeltmateriaal
 de communautaire klassen binnen iedere categorie,
 de voor die klassen geldende voorwaarden,
 de voor die klassen geldende benamingen
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 wat bepaalde wijnstokrassen betreft, op het hele
grondgebied van de Europese Gemeenschap voor
zover  eventueel volgens een programma  in
de voor deze rassen in de Gemeenschap bestaande
behoeften kan worden voorzien met teeltmateriaal
dat officieel is goedgekeurd als Ðoorspronkelijk teeltmateriaal, Ðbasisteeltmateriaal of Ðgecertificeerd
teeltmateriaal, en
 wat teeltmateriaal van andere rassen dan de in het
eerste streepje genoemde rassen betreft, wanneer het
is bestemd om te worden gebruikt op het grondgebied van de lidstaten die uiterlijk op de datum van
vaststelling van deze richtlijn, overeenkomstig artikel 12, lid 2, hadden voorgeschreven dat teeltmateriaal van de categorie Ðstandaardmateriaal niet meer
op de markt mocht worden gebracht.
b) de lidstaten machtigen om, in afwijking van lid 1, teeltmateriaal van de categorie Ðstandaardteeltmateriaal dat
is bestemd om te worden gebruikt als wijnstokdelen
onder de grond van bepaalde rassen, voor gebruik in
bepaalde gebieden in de handel te brengen wanneer niet
in de in de Gemeenschap bestaande behoeften kan worden voorzien met teeltmateriaal van de categorie Ðoorspronkelijk teeltmateriaal, Ðbasisteeltmateriaal of Ðgecertificeerd teeltmateriaal, en om daarvoor de voorwaarden vast te stellen.
8. Na artikel 3 wordt het volgende artikel ingevoegd:
ÐArtikel 3 bis
De Commissie kan de lidstaten, overeenkomstig de procedure van artikel 17, ten aanzien van de afzet van teeltmateriaal op het hele grondgebied of delen van het grondgebied van ØØn of meer lidstaten, machtigen om ten aanzien van schadelijke organismen die voor de wijnteelt in
die regio’s bijzonder gevaarlijk blijken te zijn, striktere
maatregelen dan die als bedoeld in de bijlagen I en II te
treffen.
9. Aan artikel 4 wordt het volgende lid toegevoegd:
ÐIn geval van enting is deze bepaling niet van toepassing
op delen van planten die in een andere lidstaat of in een
derde land zijn geproduceerd overeenkomstig artikel 15,
lid 2.

worden vastgesteld.
De lidstaten kunnen bepalen in welke mate zij deze communautaire klassen in het kader van de goedkeuring van
hun eigen productie toepassen.

10. In artikel 5 worden na de woorden ÐIedere lidstaat stelt een
lijst op van wijnstokrassen de woorden Ðen, in voorkomend geval, van klonen, toegevoegd.
11. Aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd:

5.
De Commissie kan overeenkomstig de procedure van
artikel 17:
a) voorschrijven dat ander teeltmateriaal dan dat wat is
bestemd om te worden gebruikt als wijnstokdelen onder
de grond, vanaf bepaalde data slechts in de handel mag
worden gebracht wanneer het officieel is goedgekeurd
als Ðoorspronkelijk teeltmateriaal, Ðbasisteeltmateriaal
of Ðgecertificeerd teeltmateriaal

ÐDe lidstaten zien erop toe dat de in de lijsten van de
andere lidstaten opgenomen rassen en klonen ook op
hun eigen grondgebied voor goedkeuring worden toegelaten, onverminderd het bepaalde in Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt (1).
(1) PB L 271 van 21.10.1999, blz. 47.
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12. Artikel 5 ter wordt vervangen door:
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90/220/EEG is bepaald dat zij in de handel mogen
worden gebracht.

ÐArtikel 5 ter
1.
Een ras wordt als onderscheidbaar beschouwd wanneer het zich, door de kenmerken die verband houden met
een genotype of een combinatie van bepaalde genotypes,
duidelijk onderscheidt van elk ander ras waarvan het bestaan algemeen bekend is in de Gemeenschap.
Als in de Gemeenschap bekend ras wordt beschouwd ieder
ras dat, op het moment waarop de aanvraag tot toelating
van dat ras volgens de voorschriften wordt ingediend, hetzij is opgenomen op de lijst van de betrokken lidstaat of
van een andere lidstaat, hetzij het voorwerp is van een
aanvraag tot toelating in de betrokken lidstaat of in een
andere lidstaat, tenzij vóór het besluit inzake de aanvraag
tot toelating van het te beoordelen ras niet meer in alle
betrokken lidstaten aan de in de eerste zin van dit lid
genoemde voorwaarden wordt voldaan.
2.
Een ras wordt als bestendig beschouwd wanneer de
kenmerken die in het onderzoek naar de onderscheidbaarheid worden betrokken alsmede alle andere kenmerken die
voor de beschrijving van het ras worden gebruikt, na opeenvolgende vermeerderingen ongewijzigd blijven.
3.
Een ras wordt als homogeen beschouwd wanneer
het, behoudens veranderingen die verband kunnen houden
met de specifieke bijzonderheden van de vermeerdering
ervan, voldoende homogeen is wat betreft de kenmerken
die worden betrokken in het onderzoek naar de onderscheidbaarheid en alle andere kenmerken die voor de beschrijving van het ras worden gebruikt.
13. Na artikel 5 ter wordt het volgende artikel ingevoegd:
ÐArtikel 5 ter bis
1.
Indien het een genetisch gemodificeerd wijnstokras in
de zin van artikel 2, leden 1 en 2, van Richtlijn
90/220/EEG van de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (1) betreft, wordt dit ras alleen toegelaten wanneer
alle nodige maatregelen zijn getroffen om risico’s voor
de volksgezondheid en voor het milieu te voorkomen.
2.
Voor genetisch gemodificeerde rassen in de zin van
lid 1 geldt het volgende:
a) Er wordt een milieu-effectbeoordeling uitgevoerd die
gelijkwaardig is aan die als bedoeld in Richtlijn
90/220/EEG.
b) De procedures om te garanderen dat een beoordeling
van de milieu-effecten en van andere relevante elementen wordt uitgevoerd die gelijkwaardig is aan de in
Richtlijn 90/220/EEG bedoelde beoordeling, worden
op voorstel van de Commissie ingevoerd, in de vorm
van een verordening van de Raad die is gebaseerd op de
relevante juridische grondslag in het Verdrag. Tot de
inwerkingtreding van de genoemde verordening worden
de genetisch gemodificeerde rassen pas in de nationale
lijst opgenomen nadat overeenkomstig Richtlijn
(1) PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15.

c) De artikelen 11 tot en met 18 van Richtlijn 90/220/EEG
zijn niet meer van toepassing op genetisch gemodificeerde wijnstokrassen die overeenkomstig de onder b)
bedoelde verordening zijn toegestaan.
d) De technische en wetenschappelijke aspecten van de
tenuitvoerlegging van de milieu-effectbeoordeling worden overeenkomstig de procedure van artikel 17 van
deze richtlijn vastgesteld.
3.
Wanneer producten die afkomstig zijn van teeltmateriaal voor wijnstokrassen bestemd zijn om te worden
gebruikt als voedingsmiddel of voedselingrediºnt dat binnen de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 258/97 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997
betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediºnten valt, moet, voordat de genetisch gemodificeerde
wijnstokrassen worden geaccepteerd, erop worden toegezien dat de daarvan afgeleide voedingsmiddelen of voedselingrediºnten
 geen gevaar opleveren voor de consument,
 de consument niet misleiden,
 niet zodanig verschillen van de voedingsmiddelen en
voedselingrediºnten ter vervanging waarvan zij zijn
bedoeld, dat de normale consumptie ervan uit voedingsoogpunt nadelig zou zijn voor de consument.
Wanneer teeltmateriaal dat van een van de in deze richtlijn
bedoelde rassen afkomstig is, is bestemd om te worden
gebruikt als voedingsmiddel of voedselingrediºnt waarop
Verordening (EG) Nr. 258/97 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediºnten (2) van toepassing is, wordt het ras alleen toegelaten als voor het
voedingsmiddel of het voedselingrediºnt al een vergunning
is afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 258/97.
Wanneer echter het in Verordening (EG) nr. 258/97 bedoelde vergunningsbesluit is vastgesteld in het kader van
de procedure voor de officiºle toelating van een ras, moet
de in artikel 17 van de betrokken richtlijn bedoelde procedure worden toegepast.
14. In artikel 5 quater worden na de woorden ÐDe lidstaten
dragen er zorg voor dat uit andere lidstaten afkomstige
rassen de woorden Ðen, in voorkomend geval, klonen
toegevoegd.
15. Artikel 5 sexies, lid 2, wordt vervangen door:
ÐAanvragen tot toelating van een ras of intrekkingen van
dergelijke aanvragen, opnemingen in een rassenlijst alsmede de verschillende wijzigingen ervan worden onverwijld ter kennis van de andere lidstaten en van de Commissie gebracht.
De Commissie mag op basis van de kennisgevingen van de
lidstaten een communautaire lijst publiceren.
(2) PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.
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16. Na artikel 5 sexies worden de volgende artikelen ingevoegd:
ÐArtikel 5 septies
De lidstaten zien erop toe dat de toegelaten genetisch gemodificeerde rassen duidelijk als zodanig in de rassenlijst
worden vermeld. Verder zien zij erop toe dat eenieder die
een dergelijk ras in de handel brengt, duidelijk in zijn
verkoopcatalogus vermeldt dat het een genetisch gemodificeerd ras betreft.
Artikel 5 octies
1.
De lidstaten schrijven voor dat de in de lijst opgenomen rassen of, in voorkomend geval, klonen, stelselmatig in stand worden gehouden.
2.
De stelselmatige instandhouding moet altijd aan de
hand van registraties kunnen worden gecontroleerd door
de voor de instandhouding van het ras verantwoordelijke
persoon of personen.
3.
De voor de instandhouding van het ras verantwoordelijke persoon kan worden gevraagd monsters over te
leggen. Indien nodig kan de bemonstering langs officiºle
weg geschieden.
17. In artikel 7 worden na het woord Ðbasisteeltmateriaal de
woorden Ðoorspronkelijk teeltmateriaal toegevoegd.
18. Artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:
ÐIn afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen de lidstaten,
wat de bewerking, de verpakking, het sluitingssysteem en
de aanduiding betreft, de op hun grondgebied gevestigde
producenten machtigen kleine hoeveelheden die worden
geleverd aan de laatste gebruiker alsmede wijnstokken in
potten, kisten en kartonnen dozen, in de handel te brengen.
De voorwaarden waaronder de lidstaten dergelijke machtigingen kunnen verlenen, kunnen overeenkomstig de procedure van artikel 17 worden vastgesteld.
19. Artikel 9 wordt vervangen door:
ÐDe lidstaten schrijven voor dat verpakkingen en bundels
van teeltmateriaal officieel of onder officieel toezicht zodanig worden gesloten dat zij niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd,
dan wel het in artikel 10, lid 1 bedoelde officiºle etiket of bij verpakkingen - de verpakking sporen van manipulatie
vertoont. Terwille van een goede sluiting wordt ten minste
gebruik gemaakt van een officieel etiket dan wel van een
officiºle verzegeling. Volgens de procedure van artikel 17
kan worden vastgesteld of een bepaald sluitingssysteem aan
de bepalingen van dit artikel voldoet. Een, eventueel herhaalde, nieuwe sluiting mag uitsluitend officieel of onder
officieel toezicht geschieden.
20. Artikel 10 wordt vervangen door:
Ð1. De lidstaten schrijven voor dat verpakkingen en
bundels van teeltmateriaal aan de buitenkant worden voorzien van een officieel etiket dat beantwoordt aan de vereisten van bijlage IV en gesteld is in een van de officiºle
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talen van de Gemeenschap; dit etiket wordt vastgehecht
door middel van de sluiting. De kleur van het etiket is
wit met een diagonale paarse streep voor oorspronkelijk
teeltmateriaal, wit voor basisteeltmateriaal, blauw voor gecertificeerd teeltmateriaal en donkergeel voor standaardteeltmateriaal.
2.
De lidstaten kunnen echter toestaan dat de op hun
grondgebied gevestigde producenten verschillende verpakkingen of bundels entwijnstokken of wortelwijnstokken
met dezelfde eigenschappen, die met ØØn enkel etiket worden aangeduid als bedoeld in bijlage IV, in de handel
brengen. In dat geval worden de betrokken verpakkingen
of bundels zodanig met elkaar verbonden dat de band bij
de eventuele scheiding wordt verbroken en niet opnieuw
kan worden gebruikt. Het etiket wordt door middel van
deze band bevestigd. Er mag geen nieuwe sluiting worden
aangebracht.
3.
De lidstaten schrijven voor dat iedere partij bovendien vergezeld moet gaan van een document. De voorwaarden met betrekking tot dit begeleidend document
worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 17.
4.
Het plantenpaspoort als bedoeld in Richtlijn
92/105/EEG van de Commissie tot een zekere mate van
standaardisering van plantenpaspoorten (1), kan als in lid 1
bedoeld officieel etiket dienen. Daarbij moet echter ook
zijn voldaan aan alle in lid 1 bedoelde voorwaarden voor
het officiºle etiket.
21. Na artikel 10 wordt het volgende artikel ingevoegd:
ÐArtikel 10 bis
In het geval van teeltmateriaal van een genetisch gemodificeerd ras moet op alle op de partijen teeltmateriaal aangebrachte etiketten en op de bij de partijen teeltmateriaal
gevoegde begeleidende documenten in het kader van deze
richtlijn, officieel of niet-officieel, duidelijk worden vermeld
dat het een genetisch gemodificeerd ras betreft.
22. Artikel 11, lid 2, wordt geschrapt.
23. Artikel 12 wordt vervangen door:
ÐDe lidstaten dragen er zorg voor dat het teeltmateriaal dat
overeenkomstig deze richtlijn in de handel wordt gebracht,
op grond van verplichte of van facultatieve maatregelen,
slechts wordt onderworpen aan de beperkingen voor het
in de handel brengen die bij deze richtlijn zijn vastgesteld
met betrekking tot eigenschappen, onderzoek, aanduiding
en sluiting.
24. Artikel 12 bis wordt vervangen door:
ÐDe lidstaten dragen er zorg voor dat voor teeltmateriaal
van wijnstokrassen en, in voorkomend geval, van wijnstokklonen die in een van de lidstaten officieel zijn toegelaten
voor de goedkeuring en voor de controle op het standaardteeltmateriaal overeenkomstig het bepaalde in deze richtlijn, op hun grondgebied geen handelsbeperkingen gelden
welke het ras betreffen, onverminderd Verordening (EG) nr.
1493/1999.
(1) PB L 4 van 8.1.1993, blz. 22.
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25. Artikel 14, lid 1 wordt vervangen door:
ÐTen einde tijdelijke moeilijkheden op te heffen die zich bij
de algemene voorziening met basisteeltmateriaal, gecertificeerd teeltmateriaal of standaardteeltmateriaal in de Gemeenschap voordoen, en die niet anderszins kunnen worden overwonnen, kan, overeenkomstig de procedure van
artikel 17, worden besloten dat de lidstaten voor een bepaalde periode toestaan dat op het hele grondgebied van
de Gemeenschap de vereiste hoeveelheden teeltmateriaal
van een categorie waaraan minder strenge eisen worden
gesteld, in de handel worden gebracht om de problemen
op te lossen..
26. Na artikel 14 wordt het volgende artikel ingevoegd:
ÐArtikel 14 bis
Ten einde voor een aantal bepalingen van deze richtlijn
betere alternatieven te vinden, kan worden besloten om
onder specifieke voorwaarden op communautair niveau
tijdelijke experimenten te organiseren, overeenkomstig de
procedure van artikel 17.
27. Artikel 17 wordt vervangen door:
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Artikel 2
De lidstaten mogen voorlopig tot 1 januari 2009 toestemming
verlenen voor het in de handel brengen, in afwijking van artikel
3, lid 1, van standaardteeltmateriaal dat is bestemd om te
worden gebruikt als wijnstokdelen onder de grond en dat afkomstig is van op de datum van inwerkingtreding van deze
richtlijn reeds bestaande moederplanten.

Artikel 3
Op 1 januari 2001 doen de lidstaten de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om deze richtlijn ten uitvoer te leggen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt daarin
naar de onderhavige richtlijn verwezen of gaan die bepalingen
op het moment van hun officiºle bekendmaking vergezeld van
een dergelijke verwijzing. Nadere voorschriften met betrekking
tot een dergelijke verwijzing worden door de lidstaten vastgesteld.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de tekst van de
belangrijkste nationale wetsbepalingen die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied goedkeuren.

Ð1. De Commissie wordt bijgestaan door het ÐPermanent ComitØ voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw.

Artikel 4

2.
Bij verwijzingen naar dit lid zijn de artikelen 4 en 7
van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

Artikel 5

3.

Het ComitØ stelt zijn reglement van orde vast.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het
nieuwe Verdrag inzake de bescherming van de Rijn
(2000/C 177 E/13)
COM(2000) 61 def.  2000/0037(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 7 februari 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 174, lid 4, en artikel 300, lid 2,
eerste alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

ken teneinde de verontreiniging van deze stroom te voorkomen en te beheersen, het milieu te beschermen, de duurzame benutting van de hydrologische hulpbronnen te garanderen, de kwaliteit van de sedimenten te verbeteren,
hoge waterstanden te voorkomen en in het kader van
een geïntegreerde benadering te zorgen voor bescherming
tegen overstromingen, rekening houdend met de ecologische eisen, alsook bij te dragen tot de sanering van de
Noordzee.

(1) De Gemeenschap heeft bij Besluit 77/586/EEG (1) de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging alsmede de Aanvullende Overeenkomst bij de op 29 april 1963 in Bern ondertekende Overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging gesloten.

(6) Het beleid van de Gemeenschap op milieugebied is hoofdzakelijk gericht op een hoog beschermingsniveau; het is
gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van
preventief optreden, het beginsel dat milieuschade moet
worden hersteld, bij voorkeur aan de bron, en het beginsel
dat de vervuiler betaalt. Bij de tenuitvoerlegging van het
nieuwe Verdrag inzake de bescherming van de Rijn dienen
de verdragspartijen zich in het bijzonder door dezelfde
beginselen te laten leiden.

(2) De oeverstaten hebben op de 25e vergadering van de coördinatiegroep van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn de noodzaak van een nieuw Verdrag
inzake de bescherming van de Rijn, en van het aanvatten
van onderhandelingen met het oog daarop, vastgesteld.

(7) De sluiting van bedoeld verdrag door de Europese Gemeenschap draagt bij tot de totstandbrenging van de doelstellingen en beginselen van artikel 174 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(3) De Europese Commissie heeft namens de Gemeenschap aan
deze onderhandelingen deelgenomen overeenkomstig de
door de Raad verstrekte onderhandelingsrichtsnoeren, en
deze onderhandelingen zijn in januari 1998 afgerond.

BESLUIT:

(4) In het licht van de resultaten van deze onderhandelingen
heeft de Raad in maart 1999 besloten dat de Gemeenschap
het nieuwe Verdrag inzake de bescherming van de Rijn
diende te ondertekenen onder voorbehoud van latere sluiting en heeft hij machtiging verleend tot de ondertekening
ervan namens de Gemeenschap. Het nieuwe Verdrag inzake
de bescherming van de Rijn is op 12 april 1999 te Bern
(Zwitserland) ondertekend.

Het nieuwe Verdrag inzake de bescherming van de Rijn wordt
namens de Gemeenschap goedgekeurd.

(5) Met het Verdrag inzake de bescherming van de Rijn wordt
beoogd, de multilaterale samenwerking met het oog op de
duurzame ontwikkeling van het Rijnecosysteem te verster-

(1) PB L 240 van 19.9.1977, blz. 35.

Artikel 1

De tekst van dat verdrag is als bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 2
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om overeenkomstig
artikel 17 van bedoeld verdrag het goedkeuringsinstrument
neder te leggen bij de regering van de Zwitserse Bondsstaat.
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VERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN DE RIJN
De Regeringen
van de Bondsrepubliek Duitsland,
van de Franse Republiek,
van het Groothertogdom Luxemburg,
van het Koninkrijk der Nederlanden,
van de Zwitserse Bondsstaat
en de Europese Gemeenschap,
geleid door de wens om vanuit een integrale visie te werken aan een duurzame ontwikkeling van het
ecosysteem van de Rijn die recht doet aan het waardevolle karakter van de rivier, oevers en oevergebieden,
met de bedoeling hun samenwerking tot behoud en verbetering van het ecosysteem Rijn te versterken,
onder verwijzing naar het Verdrag van 17 maart 1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren alsmede naar het Verdrag van 22 september 1992
inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan,
rekening houdend met de in het kader van de Overeenkomst van 29 april 1963 nopens de Internationale
Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging en de Aanvullende Overeenkomst van 3
december 1976 uitgevoerde werkzaamheden,
overwegende dat de door de Overeenkomst van 3 december 1976 inzake de bescherming van de Rijn tegen
chemische verontreiniging en door het actieprogramma ÐRijn van 30 september 1987 bereikte verbeteringen van de waterkwaliteit dienen te worden voortgezet,
zich bewust van het feit dat de sanering van de Rijn ook noodzakelijk is om het ecosysteem van de
Noordzee in stand te houden en te verbeteren,
zich bewust van het feit dat de Rijn een belangrijke Europese vaarweg is en voor uiteenlopende doelen
wordt gebruikt,
zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

b) ÐCommissie

Begripsbepalingen
In dit Verdrag wordt verstaan onder

de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn
(IRC).

a) ÐRijn
de Rijn vanaf het uitstromen uit het Bodenmeer en, in Nederland, de armen Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch
Kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas en Scheur
alsmede de Nieuwe Waterweg tot aan de basislijn, zoals in
artikel 5 juncto artikel 11 van het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake het recht van de zee gedefinieerd, het Ketelmeer en het IJsselmeer;

Artikel 2
Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van dit Verdrag omvat
a) de Rijn;
b) het grondwater dat in wisselwerking met de Rijn staat;
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c) de aquatische en terrestrische ecosystemen die in wisselwerking met de Rijn staan of waarvan de wisselwerking met de
Rijn hersteld zou kunnen worden;
d) het stroomgebied van de Rijn, voorzover de belasting door
stoffen nadelige effecten heeft voor de Rijn;
e) het stroomgebied van de Rijn, voorzover van belang voor
het voorkomen van hoogwaterproblemen en de bescherming tegen overstromingen langs de oevers van de Rijn.
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2. veiligstellen van het gebruik van Rijnwater voor de drinkwatervoorziening;
3. verbetering van de sedimentkwaliteit ten behoeve van het
zonder schade storten of verspreiden van baggerspecie;
4. geïntegreerde voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen tegen hoogwater met inachtneming van de ecologische randvoorwaarden;
5. vermindering van de belasting van de Noordzee afgestemd
op de andere maatregelen ter bescherming van dit zeegebied.

Artikel 3
Doelstellingen

Artikel 4

Met dit Verdrag streven de Verdragspartijen de volgende doelstellingen na:

Principes

1. duurzame ontwikkeling van het ecosysteem van de Rijn,
met name door
a) behoud en verbetering van de waterkwaliteit van de Rijn
en daarmee ook van het zwevend stof en de sedimenten,
alsmede het grondwater, waarbij met name
 verontreiniging door schadelijke stoffen en nutriºnten
uit puntbronnen (bijv. industrie en gemeenten), uit
diffuse bronnen (bijv. landbouw en verkeer), ook via
het grondwater, en uit de scheepvaart zoveel mogelijk
moet worden voorkomen, verminderd of beºindigd;
 de veiligheid van installaties wordt gewaarborgd en
verbeterd en bedrijfsstoringen en calamiteiten worden
voorkomen;
b) bescherming van populaties van organismen en van de
soortendiversiteit, alsmede vermindering van de belasting
van organismen met schadelijke stoffen;
c) behoud, verbetering en herstel van de natuurlijke functie
van stromend water; het veiligstellen van een afvoerbeheer dat rekening houdt met de natuurlijke verplaatsing
van erosiemateriaal en door het bevorderen van de wisselwerkingen tussen rivier, grondwater en oevergebieden
en het behoud, beschermen en herstellen van oevergebieden als natuurlijke overstromingsgebieden;
d) behoud, verbetering en herstel van zo natuurlijk mogelijke leefgebieden voor in het wild levende dieren en
planten in het water, op de bodem en aan de oevers
van de rivier en in aangrenzende gebieden, met inbegrip
van de verbetering van de leefomstandigheden voor vissen en het herstel van hun vrije migratie;
e) het veiligstellen van een ecologisch verantwoord en rationeel beheer van de watervoorraden;
f) rekening te houden met ecologische randvoorwaarden bij
het aanbrengen van technische voorzieningen voor het
waterbeheer, zoals bijv. in het kader van bescherming
tegen hoogwater, de scheepvaart en het gebruik van waterkracht;

De Verdragspartijen laten zich daarbij leiden door de volgende
principes:
a) het voorzorgsprincipe;
b) het principe van preventie;
c) het principe de aantasting van het milieu in de eerste plaats
bij de bron te bestrijden;
d) het principe Ðde vervuiler betaalt;
e) het Ðstand-still-principe;
f) het principe van compensatie van omvangrijke technische
ingrepen;
g) het principe van duurzame ontwikkeling;
h) het toepassen en verder ontwikkelen van de stand van de
techniek en van de beste milieupraktijk;
i) het principe van het niet verschuiven van belasting van het
ene milieucompartiment naar het andere.
Artikel 5
Plichten van de Verdragspartijen
Teneinde de in artikel 3 genoemde doelstellingen te verwezenlijken en met inachtneming van de in artikel 4 genoemde
beginselen verplichten de Verdragspartijen zich tot het volgende:
1. Zij versterken hun samenwerking en informeren elkaar wederzijds in het bijzonder over de op hun grondgebied ter
bescherming van de Rijn uitgevoerde maatregelen.
2. Zij voeren de door de Commissie vastgestelde internationale
meetprogramma’s en onderzoekprojecten betreffende het
ecosysteem Rijn op hun grondgebied uit en informeren de
Commissie over de resultaten daarvan.
3. Zij verrichten onderzoek met het doel de oorzaken en de
veroorzakers van verontreinigingen vast te stellen.
4. Zij nemen de autonome maatregelen die zij voor hun
grondgebied noodzakelijk achten en garanderen in elk geval
dat
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a) het lozen van afvalwater dat de waterkwaliteit kan beïnvloeden onderworpen is aan een voorafgaande vergunning of aan een algemeen verbindende regeling waarin
grenswaarden voor de emissies worden vastgelegd;
b) het lozen van gevaarlijke stoffen geleidelijk wordt verminderd met het doel dergelijke stoffen niet meer te
lozen;
c) toezicht wordt gehouden op de naleving van de vergunningen of van algemeen verbindende regelingen en op
het lozen;
d) de vergunningen of de algemeen verbindende regelingen
regelmatig worden getoetst en aangepast, voorzover substantiºle vorderingen bij de ontwikkeling van de techniek
dit mogelijk maken of de toestand van het ontvangende
water dit vereist;
e) de gevaren van verontreiniging ten gevolge van ongevallen of bedrijfsstoringen door middel van regelingen zoveel mogelijk worden verminderd en voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties worden getroffen;
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2.
De delegaties kunnen zich laten bijstaan door deskundigen.
3.
Het voorzitterschap van de Commissie wordt afwisselend
door iedere delegatie voor de duur van drie jaar uitgeoefend
volgens de in de preambule vermelde volgorde van de Verdragspartijen. De delegatie die het voorzitterschap bekleedt
wijst de voorzitter van de Commissie aan. De voorzitter treedt
niet op als woordvoerder van zijn delegatie.
Indien een Verdragspartij afziet van uitoefening van het voorzitterschap, wordt dit bekleed door de eerstvolgende Verdragspartij.
4.
De Commissie stelt een huishoudelijk en financieel reglement vast.
5.
De Commissie neemt besluiten over maatregelen met betrekking tot de interne organisatie, de noodzakelijk geachte
werkstructuur en de jaarlijkse begroting.

Artikel 8
Taken van de Commissie

f) technische ingrepen die het ecosysteem Rijn ernstig kunnen aantasten onderworpen zijn aan een voorafgaande
vergunning waaraan voorschriften zijn verbonden of aan
een algemeen verbindende regeling.

1.
Teneinde de in artikel 3 omschreven doelstellingen te
verwezenlijken vervult de Commissie de volgende taken:

5. Zij treffen de voor hun grondgebied vereiste maatregelen
voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Commissie overeenkomstig artikel 11.

a) Zij bereidt internationale meetprogramma’s en onderzoeken
van het ecosysteem Rijn voor en evalueert de resultaten
daarvan, waarbij zij kan samenwerken met wetenschappelijke instellingen.

6. Zij informeren bij bedrijfsstoringen of ongevallen waarvan
de gevolgen de waterkwaliteit van de Rijn kunnen bedreigen, of bij naderend hoogwater onverwijld de Commissie en
de Verdragspartijen die daardoor getroffen kunnen worden
overeenkomstig de door de Commissie gecoördineerde
waarschuwings- en alarmplannen.

b) Zij stelt voorstellen op voor afzonderlijke maatregelen en
actieprogramma’s, indien nodig inclusief economische instrumenten en rekening houdend met de daarbij te verwachten kosten.

Artikel 6

d) Zij toetst de doeltreffendheid van de genomen maatregelen
in het bijzonder op basis van de rapportages van de Verdragspartijen en van de resultaten van meetprogramma’s en
onderzoeken met betrekking tot het ecosysteem Rijn.

Commissie
1.
Voor de tenuitvoerlegging van dit Verdrag blijven de Verdragspartijen in de Commissie samenwerken.
2.
De Commissie bezit rechtspersoonlijkheid. In het bijzonder bezit zij op het grondgebied van de Verdragspartijen de
rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid die naar nationaal recht wordt toegekend aan rechtspersonen. Zij wordt vertegenwoordigd door de voorzitter.
3.
Op vraagstukken met betrekking tot het arbeidsrecht en
op sociale vraagstukken is het recht van het land van de zetel
van toepassing.

c) Zij coördineert de waarschuwings- en alarmplannen van de
Verdragsluitende Staten voor de Rijn.

e) Zij voert andere taken uit, die haar door de Verdragspartijen
worden opgedragen.
2.
Hiertoe neemt de Commissie besluiten overeenkomstig de
artikelen 10 en 11.
3.
De Commissie brengt jaarlijks aan de Verdragspartijen
verslag uit van haar activiteiten.
4.
De Commissie informeert het publiek over de toestand
van de Rijn en over de resultaten van haar werkzaamheden. Zij
kan rapporten opstellen en openbaar maken.

Artikel 7
Organisatie van de Commissie
1.
De Commissie bestaat uit de delegaties van de Verdragspartijen. Iedere Verdragspartij benoemt afgevaardigden, van wie
er een als delegatieleider wordt aangewezen.

Artikel 9
Plenaire vergaderingen van de Commissie
1.
De Commissie komt eenmaal per jaar op uitnodiging van
de voorzitter in plenaire vergadering bijeen.
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2.
Buitengewone plenaire vergaderingen worden door de
voorzitter op zijn initiatief of op verzoek van ten minste
twee delegaties bijeengeroepen.
3.
De voorzitter stelt de agenda voor. Iedere delegatie heeft
het recht die onderwerpen op de agenda te doen plaatsen die
zij behandeld wenst te zien.
Artikel 10
Besluitvorming van de Commissie
1.
Besluiten van de Commissie worden genomen met eenparigheid van stemmen.
2.

Iedere delegatie heeft ØØn stem.

3.
Indien in artikel 8, eerste lid, onder b), bedoelde maatregelen die door de Verdragspartijen dienen te worden uitgevoerd, onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap, oefent de Europese Gemeenschap, in afwijking
van het tweede lid, haar stemrecht uit met een aantal stemmen
dat gelijk is aan het aantal van haar lidstaten die partij zijn bij
dit Verdrag. De Europese Gemeenschap oefent haar stemrecht
niet uit wanneer de lidstaten hun stemrecht uitoefenen en omgekeerd.
4.
Stemonthouding door niet meer dan ØØn delegatie staat
eenparigheid van stemmen niet in de weg. Dit geldt niet voor
de delegatie van de Europese Gemeenschap. De afwezigheid
van een delegatie geldt als stemonthouding.

4.
Indien een Verdragspartij de besluiten van de Commissie
niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, stelt zij de Commissie
daarvan binnen een bepaalde, door de Commissie per geval te
bepalen termijn, in kennis en zet haar redenen uiteen. Elke
delegatie kan om overleg verzoeken; aan dit verzoek dient
binnen een termijn van twee maanden te worden voldaan.
De Commissie kan op grond van de verslagen van de Verdragspartijen of op grond van het overleg besluiten tot maatregelen
om de tenuitvoerlegging van de besluiten te bevorderen.
5.
De Commissie houdt een lijst bij van haar aan de Verdragspartijen gerichte besluiten. De Verdragspartijen vullen
jaarlijks, uiterlijk twee maanden voor de plenaire vergadering
van de Commissie, de lijst van de Commissie aan door de stand
van zaken aan te geven met betrekking tot de uitvoering van
de besluiten van de Commissie.

Artikel 12
Secretariaat van de Commissie
1.
De Commissie heeft een permanent secretariaat, dat de
hem door de Commissie gedelegeerde taken uitoefent en dat
wordt geleid door een hoofd.
2.
De Verdragspartijen leggen de zetel van het secretariaat
vast.
3.

5.
Het huishoudelijk reglement kan voorzien in een schriftelijke procedure.

1.
De Commissie richt haar besluiten over maatregelen als
bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b), in de vorm van aanbevelingen aan de Verdragspartijen. De tenuitvoerlegging geschiedt overeenkomstig het nationale recht van de Verdragspartijen.
2.

De Commissie benoemt het hoofd van het secretariaat.

Artikel 13
Verdeling van de kosten

Artikel 11
Tenuitvoerlegging van de besluiten van de Commissie
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1.
Elke Verdragspartij draagt de kosten van haar vertegenwoordiging in de Commissie en haar werkstructuur, en elke
Verdragsluitende Staat draagt de kosten van het onderzoek en
de maatregelen die hij op zijn grondgebied uitvoert.
2.
De verdeelsleutel van de Verdragspartijen ter dekking van
de kosten van de jaarlijkse begroting worden in het huishoudelijk en financieel reglement van de Commissie vastgelegd.

De Commissie kan bepalen dat deze besluiten

a) binnen een gegeven tijdschema door de Verdragspartijen
moeten worden uitgevoerd;
b) volgens een gecoördineerde procedure moeten worden uitgevoerd.
3.
De Verdragspartijen brengen regelmatig aan de Commissie verslag uit over
a) de maatregelen van wetgevende, regelgevende of andere aard
die zij hebben getroffen om uitvoering te geven aan de
bepalingen van het Verdrag en aan de door de Commissie
genomen besluiten;

Artikel 14
Samenwerking met andere staten, andere organisaties en
externe deskundigen
1.
De Commissie werkt met andere intergouvernementele
organisaties samen en kan aan hen aanbevelingen richten.
2.

De Commissie kan als waarnemers erkennen:

a) staten die belang hebben bij de werkzaamheden van de
Commissie;

b) de resultaten van de uitvoering van de onder a) genoemde
maatregelen;

b) intergouvernementele organisaties waarvan de werkzaamheden verband houden met het Verdrag;

c) de problemen die ontstaan bij de tenuitvoerlegging van de
onder a) genoemde maatregelen.

c) niet-gouvernementele organisaties voorzover er sprake is
van raakvlakken met hun belangen of taken.
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3.
De Commissie wisselt informatie uit met niet-gouvernementele organisaties voorzover er sprake is van raakvlakken
met hun belangen of taken. In het bijzonder hoort de Commissie alvorens zij besluiten neemt deze organisaties, indien het
besluiten betreft die van groot belang kunnen zijn voor deze
organisaties, en informeert deze nadat de besluiten zijn genomen.
4.
De waarnemers kunnen de Commissie informatie of rapporten voorleggen die voor de doelstellingen van het Verdrag
van belang zijn. Zij kunnen worden uitgenodigd om zonder
stemrecht deel te nemen aan vergaderingen van de Commissie.
5.
De Commissie kan besluiten zich te laten bijstaan door
deskundige vertegenwoordigers van de erkende niet-gouvernementele organisaties of door andere deskundigen en dezen
uit te nodigen voor vergaderingen van de Commissie.
6.
In het huishoudelijk en financieel reglement worden de
voorwaarden voor de samenwerking alsmede de vereiste voorwaarden voor toelating en deelneming geregeld.
Artikel 15
Werktalen
De werktalen van de Commissie zijn Duits, Frans en Nederlands. De modaliteiten worden in het huishoudelijk en financieel reglement geregeld.
Artikel 16
Geschillenbeslechting
1.
Indien tussen Verdragspartijen een geschil ontstaat met
betrekking tot de interpretatie of toepassing van dit Verdrag,
streven deze ernaar tot een oplossing te komen door onderhandeling of via een andere methode van geschillenbeslechting
die de Partijen bij het geschil aanvaardbaar achten.
2.
Indien het geschil langs deze weg niet kan worden beslecht, wordt, tenzij de Partijen bij het geschil anders beslissen,
op verzoek van een van hen een scheidsrechterlijke procedure
gevoerd overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij dit
Verdrag, die onderdeel uitmaakt van dit Verdrag.
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Artikel 18
Opzegging
1.
Na het verstrijken van een tijdvak van drie jaar na de
inwerkingtreding kan dit Verdrag te allen tijde door elke Verdragspartij worden opgezegd door middel van een aan de Regering van de Zwitserse Bondsstaat te richten schriftelijke verklaring.
2.
Een opzegging wordt van kracht aan het einde van het
jaar dat volgt op de opzegging.
Artikel 19
Intrekking en handhaving van het geldende recht
1.
Onverminderd het tweede en derde lid houden bij de
inwerkingtreding van dit Verdrag op van kracht te zijn:
a) de Overeenkomst van 29 april 1963 nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging;
b) de Aanvullende Overeenkomst van 3 december 1976 bij de
Overeenkomst van 29 april 1963 nopens de Internationale
Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging;
c) de Overeenkomst van 3 december 1976 inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging.
2.
De ingevolge de Overeenkomst van 29 april 1963 nopens
de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen
verontreiniging en de Aanvullende Overeenkomst van 3 december 1976, alsmede de Overeenkomst van 3 december
1976 inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging aangenomen besluiten, aanbevelingen, grenswaarden en andere regelingen blijven zonder wijziging van hun
juridische status van toepassing, voorzover deze door de Commissie niet uitdrukkelijk worden ingetrokken.
3.
De verdeling van de kosten ten behoeve van de jaarlijkse
begroting overeenkomstig artikel 12 van de Overeenkomst van
29 april 1963 nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging, zoals gewijzigd door
de Aanvullende Overeenkomst van 3 december 1976, blijft van
kracht totdat de Commissie in het huishoudelijk en financieel
reglement een verdeling heeft vastgelegd.

Artikel 17
Inwerkingtreding

Artikel 20

Elke Verdragspartij deelt de Regering van de Zwitserse Bondsstaat mede dat voldaan is aan de nationale vereisten voor de
inwerkingtreding van dit Verdrag. De Regering van de Zwitserse Bondsstaat bevestigt de ontvangst van deze mededelingen
en stelt daarvan tevens de andere Verdragspartijen in kennis.
Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand die volgt op de ontvangst van de laatste mededeling.

Authentieke tekst en nederlegging
Dit Verdrag, dat in de Duitse, Franse en Nederlandse taal is
opgesteld, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd bij de Regering van de Zwitserse Bondsstaat,
die daarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zal
doen toekomen aan elke Verdragspartij.
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BIJLAGE
Scheidsrechtspraak
1. Tenzij de Partijen bij het geschil anders besluiten, wordt de scheidsrechterlijke procedure gevoerd met inachtneming
van de bepalingen van deze Bijlage.
2. Het scheidsgerecht bestaat uit drie leden. Zowel de klagende als de aangeklaagde Partij wijst een scheidsman aan; de
beide aldus aangewezen scheidsmannen wijzen in onderlinge overeenstemming de derde scheidsman aan, die het
voorzitterschap van het gerecht op zich neemt.
Indien binnen twee maanden na de benoeming van de tweede scheidsman de voorzitter van het scheidsgerecht niet is
aangewezen, gaat de President van het Internationaal Gerechtshof, op verzoek van de meest gerede partij, binnen een
volgende periode van twee maanden, over tot de benoeming.
3. Indien binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek bedoeld in artikel 16 van het Verdrag, ØØn van de
Partijen bij het geschil niet is overgegaan tot de door haar te verrichten aanwijzing van een lid van het gerecht, kan
de andere Partij zich wenden tot de President van het Internationaal Gerechtshof, die de voorzitter van het scheidsgerecht aanwijst binnen een volgende termijn van twee maanden. Zodra de voorzitter van het scheidsgerecht is
benoemd, verzoekt hij de Partij die nog geen scheidsman heeft aangewezen dit te doen binnen een termijn van twee
maanden. Na het verstrijken van deze termijn wendt hij zich tot de President van het Internationaal Gerechtshof, die
binnen een volgende termijn van twee maanden overgaat tot de benoeming.
4. Indien in de in de voorgaande leden bedoelde gevallen de President van het Internationaal Gerechtshof verhinderd
mocht zijn of indien hij onderdaan is van een van de Partijen bij het geschil, dient de aanwijzing van de voorzitter
van het scheidsgerecht of de benoeming van de scheidsman te geschieden door de vice-president van het Gerechtshof
of door het in dienstjaren oudste lid van het Hof dat niet verhinderd is en dat geen onderdaan is van een van de
Partijen bij het geschil.
5. De voorgaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing om in vacatures te voorzien.
6. Het scheidsgerecht beslist overeenkomstig de regels van het internationale recht en, in het bijzonder, overeenkomstig
de bepalingen van dit Verdrag.
7. Het scheidsgerecht beslist, zowel ten aanzien van de procedure als van de zaak zelf, met meerderheid van stemmen
van zijn leden; wanneer ØØn van de door de Partijen aangewezen leden van het gerecht niet aanwezig is of zich van
stemming onthoudt, verhindert dit het gerecht niet uitspraak te doen. Indien de stemmen staken, is de stem van de
voorzitter doorslaggevend. De beslissingen van het gerecht zijn bindend voor de Partijen. Deze dragen de kosten van
de scheidsman die zij hebben aangewezen en verdelen de andere kosten gelijkelijk. Ten aanzien van de andere punten
stelt het scheidsgerecht zelf zijn procedureregels vast.
8. In geval van een geschil tussen twee Verdragspartijen waarvan er ØØn lidstaat is van de Europese Gemeenschap, die
zelf Verdragspartij is, richt de andere Partij het verzoek zowel aan deze lidstaat als aan de Gemeenschap, die
gezamenlijk binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van het verzoek, aan die Partij ter kennis brengen
of de lidstaat, de Gemeenschap, dan wel de Lidstaat en de Gemeenschap gezamenlijk Partij zullen zijn bij het geschil.
Indien een dergelijke kennisgeving niet wordt gedaan binnen de genoemde termijn, worden de lidstaat en de
Gemeenschap voor de toepassing van het bepaalde in deze Bijlage geacht een en dezelfde Partij te vormen bij het
geschil. Hetzelfde geldt wanneer de lidstaat en de Gemeenschap gezamenlijk Partij zijn bij het geschil.

Protocol van ondertekening
Bij de ondertekening van het Verdrag inzake de bescherming van de Rijn zijn de delegatieleiders van de IRC overeengekomen dat
1. het Verdrag onverlet laat:
a) de Overeenkomst van 3 december 1976 inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden;
b) de briefwisseling van 29 april/13 mei 1983 met betrekking tot de genoemde Overeenkomst, in werking getreden
op 5 juli 1985;
c) de Verklaring van 11 december 1986 van de delegatieleiders van de Regeringen die de Overeenkomstsluitende
Partijen zijn van de Overeenkomst van 29 april 1963 nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de
Rijn tegen verontreiniging;
d) het Aanvullend Protocol van 25 september 1991 bij de Overeenkomst van 3 december 1976 inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden;
e) de Verklaring van 25 september 1991 van de delegatieleiders van de regeringen die de Overeenkomstsluitende
Partijen van de Overeenkomst van 29 april 1963 nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn
tegen verontreiniging zijn;
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2. de Ðstand van de techniek en de Ðbeste beschikbare technologie synonieme begrippen zijn en dat deze begrippen,
evenals het begrip Ðbeste milieupraktijk in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van de Rijn dienen te
worden begrepen zoals zij in het Verdrag van 17 maart 1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren (Bijlagen I en II) en in het Verdrag van 22 september 1992 inzake de
bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Aanhangsel 1) zijn
omschreven;
3. Koblenz de zetel van het secretariaat blijft;
4. voor het bijleggen van een geschil tussen lidstaten de Europese Gemeenschap dat geen andere staat betreft, artikel
219 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is.
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C 177 E/91

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de ondersteuning van bepaalde door de
internationale gemeenschap in de nasleep van conflicten tot stand gebrachte entiteiten om het
tijdelijk burgerlijk bestuur van bepaalde regio’s of de tenuitvoerlegging van vredesakkoorden te
verzekeren
(2000/C 177 E/14)
COM(2000) 95 def.  2000/0042(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 21 februari 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 308,
Gezien het voorstel van de Commissie,

29 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden zijn, deze maatregelen moeten worden
vastgesteld overeenkomstig de beheerprocedure van artikel
4 van bedoeld besluit.
(8) Het Verdrag voor de vaststelling van deze verordening niet
in andere bevoegdheden voorziet dan de in artikel 308
vermelde,

Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende dat:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(1) De internationale gemeenschap om bij te dragen aan de
oplossing van conflicten er toe kan worden gebracht entiteiten tot stand te brengen die het tijdelijk burgerlijk bestuur van bepaalde regio’s en de tenuitvoerlegging van vredesakkoorden moeten verzekeren.
(2) De Europese Gemeenschap in staat moet zijn ten volle deel
te nemen aan de totstandkoming en werking van deze
entiteiten.
(3) Er moet worden voorzien in een juridisch kader dat het
leveren van een financiºle bijdrage van de Gemeenschap
aan deze entiteiten mogelijk maakt en instaat voor de doorzichtigheid van deze bijdrage.
(4) Er twee van dit soort entiteiten tot stand werden gebracht
respectievelijk in Kosovo en Bosniº-Herzegovina, namelijk
de Tijdelijke Missie van de VN voor Kosovo (MINUK) en
het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosniº-Herzegovina (OHR).
(5) Derhalve de communautaire rechtsgrondslag moet worden
vastgesteld die deelneming van de Gemeenschap aan de
werking van deze twee entiteiten mogelijk maakt.
(6) Deze rechtsgrondslag moet kunnen worden uitgebreid om
de deelneming van de Gemeenschap aan de installatie en
werking van eventuele in de toekomst door de internationale gemeenschap tot stand te brengen entiteiten met dezelfde kenmerken waaraan de Gemeenschap kan besluiten
steun te verlenen, mogelijk te maken.

1.
De Gemeenschap levert een financiºle bijdrage aan de
installatie en werking van de in de bijlage opgenomen entiteiten die door de internationale gemeenschap in de nasleep van
conflicten tot stand werden gebracht om het tijdelijk burgerlijk
bestuur van bepaalde regio’s of de tenuitvoerlegging van vredesakkoorden te verzekeren.
2.
De Raad neemt met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen, op voorstel van de Commissie, besluiten betreffende
wijzigingen op de bijlage.
Artikel 2
1.
De financiering neemt de vorm aan van een subsidie voor
het budget van de in artikel 1 bedoelde entiteiten.
2.
De financieringsbesluiten worden overeenkomstig de in
artikel 4, lid 2, voorziene procedure genomen.
Artikel 3
1.
De in deze verordening bedoelde acties die door de begroting van de Europese Gemeenschappen worden gefinancierd, worden door de Commissie overeenkomstig het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen uitgevoerd.
2.
Het bedrag van de subsidie, de subsidiabele uitgaven, de
bestreken periode, de tenuitvoerleggingsmodaliteiten en de controles op het beheer alsmede de eindbestemming van de communautaire subsidie vormen het voorwerp van een tussen de
Commissie, optredend namens de Gemeenschap, en de begunstigde entiteiten gesloten financieringsovereenkomst.
Artikel 4

(7) Aangezien de maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening beheermaatregelen in de
zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van

1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ van
beheer, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
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2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de in artikel 4
van Besluit 1999/468/EG voorziene beheerprocedure van toepassing.
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de Commissie, de Rekenkamer en OLAF, zo nodig, een controle ter plaatse kunnen uitvoeren.

3.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG voorziene
termijn is vastgesteld op een maand.

Artikel 6

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

In de financieringsovereenkomsten en elk daaruit voortvloeiend
contract of uitvoeringsinstrument wordt uitdrukkelijk voorgeschreven dat de Commissie, organen met een mandaat van

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

BIJLAGE
In artikel 1 van de onderhavige verordening bedoelde entiteiten
Tijdelijke Missie van de VN voor Kosovo (MINUK). Vierde pijler.
Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger voor Bosniº-Herzegovina (OHR).
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C 177 E/93

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en 92/12/EEG
met betrekking tot de toekenning aan Finland van tijdelijke kwantitatieve beperkingen op de
invoer van bier
(2000/C 177 E/15)
COM(2000) 76 def.  2000/0038(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 23 februari 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 93,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op grond van artikel 26 van Richtlijn 92/12/EEG van de
Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop (1), mag Finland
een kwantitieve grens van vijftien liter voor bieraankoop
uit andere lidstaten handhaven, zoals bepaald in de Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden, welke
hoeveelheid is vrijgesteld van Finse belastingen.
(2) Finland dient maatregelen te nemen om ervoor te zorgen
dat voor de invoer ervan uit derde landen geen gunstiger
voorwaarden gelden dan voor de invoer ervan uit andere
lidstaten.
(3) Op grond van artikel 26 van Richtlijn 92/12/EEG mag
Finland tot en met 31 december 2003 dezelfde beperkingen blijven toepassen op de hoeveelheid goederen die
zonder verdere betaling van accijns op zijn grondgebied
mag worden binnengebracht, als die welke het op 31
december 1996 toegepaste, waarbij die beperkingen geleidelijk worden opgeheven.
(4) Op grond van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn
69/169/EEG van de Raad van 28 mei 1969 inzake de
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de vrijstellingen van omzetbelastingen en accijnzen die bij invoer worden geheven in
het internationale reizigersverkeer (2), mogen in de persoonlijke bagage van reizigers die uit andere landen dan
lidstaten komen, beperkte hoeveelheden accijnsproducten
worden toegelaten, mits die invoer geen handelskarakter
draagt.

hebben aangeschaft, door de gehele Gemeenschap te mogen vervoeren zonder daarbij opnieuw rechten verschuldigd te zijn, weshalve de gevolgen van de afwijking zo
veel mogelijk dienen te worden beperkt.
(6) Het is in dit verband dienstig de huidige kwantitatieve
beperking voor in andere lidstaten aangekocht bier trapsgewijs te verhogen zodat Finland geleidelijk aanpast aan
de communautaire voorschriften zoals die in de artikelen
8 en 9 van Richtlijn 92/12/EEG zijn vervat, wordt aangepast, en ervoor zorg te dragen dat de kwantitatieve beperkingen voor het intracommunautaire verkeer uiterlijk op
31 december 2003 volledig zijn afgeschaft, zoals bepaald
in artikel 26, lid 1, van genoemde richtlijn.
(7) Finland heeft door de toegenomen particuliere invoer van
onder meer, bier met betrekking tot het alcoholbeleid en
met betrekking tot het sociale en het volksgezondheidsbeleid, alsmede op het terrein van de openbare orde problemen ondervonden.
(8) Finland heeft om een afwijking verzocht ten einde aan de
invoer van bier uit andere landen dan uit lidstaten een
grens van niet minder dan zes liter te stellen.
(9) Rekening dient te worden gehouden met de geografische
ligging van Finland, met de economische problemen voor
de Finse detailhandelaren in de grensgebieden en met de
aanzienlijke opbrengstderving als gevolg van de toegenomen invoer van bier uit andere landen dan uit lidstaten.
(10) Het is daarom dienstig Finland toe te staan een beperking
toe te passen op de invoer van bier uit andere landen dan
uit lidstaten van niet minder dan zes liter.
(11) Het is dienstig deze afwijkingsbepaling twee jaar langer te
handhaven dan de beperking voor bier dat uit andere
lidstaten in Finland wordt ingevoerd, teneinde de Finse
detailhandel de gelegenheid te bieden zich aan de nieuwe
situatie aan te passen,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

(5) Artikel 26 van Richtlijn 92/12/EEG wijkt af van een
grondbeginsel van de interne markt, namelijk het recht
van de burgers om goederen die zij voor eigen gebruik

Aan artikel 5 van Richtlijn 69/169/EEG wordt het volgende lid
toegevoegd:

(1) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 96/99/EG (PB L 8 van 11.1.1997, blz. 12).
(2) PB L 133 van 4.6.1969, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 94/4/EG (PB L 60 van 3.3.1994, blz. 14).

Ð9.
In afwijking van artikel 4, lid 1, mag Finland op de
invoer van bier uit andere landen dan uit lidstaten tot en
met 31 december 2005 een kwantitatieve grens van niet
minder dan 6 liter toepassen.
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Artikel 2
Aan artikel 26, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 92/12/EEG
wordt de volgende zin toegevoegd:
ÐFinland verhoogt de kwantitatieve beperkingen voor bier
bij de inwerkingtreding van de Finse wetgeving ter uitvoering van artikel 5, lid 9, van Richtlijn 69/169/EEG tot
ten minste 24 liter, op 1 januari 2001 tot ten minste 32
liter en op 1 januari 2003 tot ten minste 64 liter..
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hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

Artikel 4
Artikel 3
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 april 2000 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan
onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 918/83 met
betrekking tot een tijdelijke afwijking voor rechtenvrije invoer, in Finland, voor bier
(2000/C 177 E/16)
COM(2000) 76 def.  2000/0039(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 23 februari 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 26,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

(5) Finland heeft om een afwijking van deze waarden verzocht
om op de rechtenvrije invoer van bier uit derde landen een
kwantitatieve begrenzing te mogen toepassen.
(6) Een grens van niet minder dan zes liter bier komt, de
geografische ligging van Finland en de economische problemen van de Finse detailhandelaren in de grensgebieden,
alsmede de aanzienlijke opbrengstderving als gevolg van de
toegenomen rechtenvrije invoer van bier uit derde landen
in aanmerking genomen, als passend voor.

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op grond van artikel 26 van Richtlijn 92/12/EEG van de
Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop (1), mag Finland
een kwantitatieve grens van vijftien liter voor bieraankoop
uit andere lidstaten handhaven, zoals bepaald in de Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden, welke hoeveelheid is vrijgesteld van Finse belastingen.
(2) Finland dient maatregelen te nemen om ervoor te zorgen
dat voor de invoer van bier uit derde landen geen gunstiger
voorwaarden gelden dan voor de invoer ervan uit andere
lidstaten.
(3) In artikel 45 van Verordening (EEG) nr. 918/83 van de
Raad van 28 maart 1983 betreffende de instelling van
een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (2)
is bepaald dat goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers die uit een derde land komen, van
invoerrechten worden toegelaten, voorzover het invoer betreft waaraan elk handelskarakter vreemd is.
(4) Overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EEG) nr.
918/83 mag bier voor een totale waarde van ten hoogste
175 euro per reiziger vrij van invoerrechten worden ingevoerd. Overeenkomstig de tweede alinea van artikel 47
mogen de lidstaten dit bedrag voor reizigers beneden de
15 jaar tot 90 euro beperken.

(1) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 96/99/EG (PB L 8 van 11.1.1997, blz. 12).
(2) PB L 105 van 23.4.1983, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 355/94 (PB L 46 van 18.2.1994, blz. 5).

(7) Deze afwijking dient in de tijd te worden beperkt teneinde
na een overgangsperiode een gelijke behandeling van reizigers in de gehele Europese Unie te waarborgen.
(8) Het is dienstig deze afwijkingsbepaling twee jaar langer te
handhaven dan de beperking voor bier dat uit andere lidstaten in Finland wordt ingevoerd, teneinde de Finse detailhandel de gelegenheid te bieden zich aan de nieuwe situatie
aan te passen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In Verordening (EG) nr. 918/83 wordt het volgende artikel
47 ter ingevoegd:
ÐArtikel 47 ter
In afwijking van de bij artikel 47 vastgestelde waarden
mag Finland tot en met 31 december 2005 op de rechtenvrije invoer van bier een kwantitatieve grens van niet
minder dan 6 liter toepassen. 

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2000.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg
(2000/C 177 E/17)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2000) 106 def.  2000/0044(COD)
(Door de Commissie ingediend op 28 februari 2000)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,

(6) Bijlage I bij Richtlijn 95/50/EG dient te worden gewijzigd
om rekening te houden met Richtlijn 1999/47/EG van de
Commissie van 21 mei 1999 houdende tweede aanpassing
aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van
de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg (4).
(7) Richtlijn 95/50/EG dient derhalve in die zin te worden
aangepast 
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Bij Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg (1) zijn uniforme regels ingevoerd voor het
vervoer van gevaarlijke goederen in de Gemeenschap.
(2) De bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG van de Raad van
6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de
controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg (2) hangen samen met de bijlagen bij Richtlijn
94/55/EG. Een aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn
94/55/EG aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang kan van invloed zijn op de bijlagen bij Richtlijn
95/50/EG.

Artikel 1
Richtlijn 95/50/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. De volgende artikelen worden toegevoegd:
ÐArtikel 9 bis
De nodige wijzigingen voor de aanpassing van de bijlagen
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang op de
onder deze richtlijn vallende gebieden, met name die welke
bedoeld zijn om rekening te houden met wijzigingen in
Richtlijn 94/55/EG, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 9 ter.
Artikel 9 ter

(3) De aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 94/55/EG aan
de wetenschappelijke en technische vooruitgang wordt uitgevoerd volgens een comitØprocedure.

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 9
van Richtlijn 94/55/EG (5) ingestelde comitØ, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de
vertegenwoordiger van de Commissie.

(4) De bijlagen bij Richtlijn 95/50/EG moeten snel aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang kunnen worden aangepast. Daartoe moet, ook voor de onderhavige
richtlijn, een comitØ worden opgezet.

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van artikel 7, lid 3, en artikel
8 daarvan.

(5) Aangezien voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn
maatregelen van algemene strekking in de zin van artikel
2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999
tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening
van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (3) noodzakelijk zijn, dienen deze te worden vastgesteld
volgens de in artikel 5 van dat besluit bedoelde regelgevingsprocedure.
(1) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7.
(2) PB L 249 van 17.10.1995, blz. 35.
(3) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

3.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt drie maanden.
2. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a) in punt 13 wordt de tekst ÐBrutomassa van gevaarlijke
goederen per vervoerseenheid vervangen door ÐTotale
hoeveelheid gevaarlijke goederen per vervoerseenheid;
(4) PB L 169 van 5.7.1999, blz. 1.
(5) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7.
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b) in punt 15 wordt de tekst Ðbatterij van recipiºnten vervangen door Ðvoertuig met tankbatterij;

deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

c) in punt 32 wordt de tekst ÐGereedschapstas voor noodreparaties vervangen door ÐEen handlamp voor elk lid
van de voertuigbemanning;

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

d) in punt 34 wordt de tekst ÐTwee oranje lampen vervangen door ÐTwee rechtstaande waarschuwingsseinen;
e) in punt 36 wordt de tekst ÐUitrusting ter bescherming
van de bestuurder vervangen door ÐEen aangepast veiligheidsvest of waarschuwingskleding voor elk lid van de
voertuigbemanning.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op . . . (1) aan

(1) 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 van de
Raad over de invoering van de euro
(2000/C 177 E/18)
COM(2000) 346 def.  2000/0137(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 30 mei 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 123, lid 4, derde zin, en artikel
123, lid 5,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

schap naar de derde fase van de Economische en Monetaire
Unie is overgegaan, dient de definitie van Ðnationale munteenheden betrekking te hebben op de munteenheid van de
lidstaat zoals deze munteenheid onmiddellijk vóór de invoering van de euro in deze lidstaat was gedefinieerd.
(6) De bepalingen met betrekking tot de overgangsperiode zijn
met ingang van 1 januari 2001 op Griekenland van toepassing,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Verordening (EG) nr. 974/98 van 3 mei 1998 over de
invoering van de euro (1) voorziet in de vervanging door
de euro van de munteenheden van de lidstaten die bij de
overgang van de Gemeenschap naar de derde fase van de
Economische en Monetaire Unie voldeden aan de nodige
voorwaarden voor de aanneming van de ene munt. Genoemde verordening bevat eveneens regels die tijdens de
op 31 december 2001 aflopende overgangsperiode op de
nationale munteenheden van deze lidstaten van toepassing
zijn, alsook regels inzake bankbiljetten en muntstukken.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 974/98 wordt als volgt
gewijzigd:
 in het eerste streepje wordt het woord ÐGriekenland ingevoegd tussen de woorden ÐDuitsland en ÐSpanje;
 in het derde streepje worden de woorden Ðof overeenkomstig lid 5 van dit artikel ingevoegd na het woord ÐVerdrag;

(2) Beschikking 98/317/EG van 3 mei 1998 overeenkomstig
artikel 121, lid 4, van het Verdrag bepaalde dat Griekenland
niet voldeed aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de ene munt.

 aan het einde van het vijfde streepje worden de woorden
Ðof, in voorkomend geval, op de dag vóór de vervanging
door de euro van de munteenheid van een lidstaat die de
euro op latere datum aanneemt toegevoegd.

(3) Ingevolge Beschikking . ./. . ./EG van 20 juni 2000 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag voldoet Griekenland thans wel aan de nodige voorwaarden en wordt de
derogatie van Griekenland met ingang van 1 januari 2001
opgeheven.

2.
De eerste zin van artikel 2 van Verordening (EG) nr.
974/98 wordt vervangen door de volgende tekst: ÐMet ingang
van 1 januari 1999 is de euro de munteenheid van de deelnemende lidstaten met uitzondering van Griekenland. Met ingang van 1 januari 2001 is de euro de munteenheid van Griekenland.

(4) De invoering van de euro in Griekenland vereist de uitbreiding tot Griekenland van de bepalingen betreffende de invoering van de euro die van toepassing zijn in de lidstaten
waar de euro werd ingevoerd bij de overgang van de Gemeenschap naar de derde fase van de Economische en
Monetaire Unie.
(5) In de gevallen dat de munteenheid van een lidstaat door de
euro wordt vervangen na de datum waarop de Gemeen-

(1) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1-5.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1103/97 over
enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro
(2000/C 177 E/19)
COM(2000) 346 def.  2000/0134(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 30 mei 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

(2) In de gevallen dat de munteenheid van een lidstaat door de
euro wordt vervangen na de datum waarop de Gemeenschap naar de derde fase van de Economische en Monetaire
Unie is overgegaan, dient de definitie van Ðnationale munteenheden betrekking te hebben op de munteenheid van de
lidstaat zoals deze munteenheid onmiddellijk vóór de invoering van de euro in deze lidstaat was gedefinieerd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,
Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 1
In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1103/97

(1) Verordening (EG) nr. 1103/97 van 17 juni 1997 over enkele
bepalingen betreffende de invoering van de euro (1) bevat
zowel regels voor de vaststelling van de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten
die de euro aannemen, als regels voor het gebruik van deze
koersen voor de omrekening van geldbedragen. Deze regels
zijn van toepassing op de omrekeningskoersen van de
munteenheden van de lidstaten die de euro hebben aangenomen bij de overgang van de Gemeenschap naar de derde
fase van de Economische en Monetaire Unie. Het is noodzakelijk de toepassing van deze regels uit te breiden tot de
omrekeningskoersen van de munteenheden van lidstaten
die de euro op latere datum aannemen.

(1) PB L 162 van 14.6.1997, blz. 1-3.

 worden aan het einde van het derde streepje de woorden
Ðof overeenkomstig lid 5 van dit artikel toegevoegd;
 worden aan het einde van het vierde streepje de woorden
Ðof, in voorkomend geval, op de dag vóór de vervanging
door de euro van de munteenheid van een lidstaat die de
euro op latere datum aanneemt toegevoegd.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 over
de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen
(2000/C 177 E/20)
COM(2000) 346 def.  2000/0138(CNB)
(Door de Commissie ingediend op 30 mei 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 123, lid 4, eerste zin, en artikel
123, lid 5,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Verordening (EG) nr. 2866/98 van 31 december 1998 over
de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen (1), stelt
met ingang van 1 januari 1999 de omrekeningskoersen
vast conform Verordening (EG) nr. 974/98 van 3 mei
1998 over de invoering van de euro (2).
(2) Beschikking 98/317/EG van 3 mei 1998 overeenkomstig
artikel 121, lid 4, van het Verdrag bepaalde dat Griekenland
niet voldeed aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de ene munt.

derogatie van Griekenland met ingang van 1 januari 2001
opgeheven.
(4) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 974/98, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. . ./. . ., wordt de euro met
ingang van 1 januari 2001 de munteenheid van Griekenland.
(5) De invoering van de euro in Griekenland vereist de vaststelling van de omrekeningskoers tussen de euro en de
drachme,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In de lijst van omrekeningskoersen vervat in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 2866/98 wordt het volgende ingevoegd
tussen de koersen van de Duitse mark en de Spaanse peseta:
Ð= 340,750 Griekse drachme.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.

(3) Ingevolge Beschikking . ./. . ./EG van 20 juni 2000 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag voldoet Griekenland thans wel aan de nodige voorwaarden en wordt de

(1) PB L 359 van 31.12.1998, blz. 1-2.
(2) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1-5.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

