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C 196/1

I
(Mededelingen)

RAAD
VERKLARING VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN
DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN
van 28 juni 2001
over de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op internet door een intensievere samenwerking met jongeren
(2001/C 196/01)
De Europese Unie is gebaseerd op de beginselen van vrijheid,
democratie en eerbieding van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, en van de rechtstaat. Verscheidenheid
en verdraagzaamheid zijn democratische waarden die in iedere
lidstaat unaniem worden erkend en geºerbiedigd.
Antidemocratische groeperingen gebruiken internet om hun tot
racisme en vreemdelingenhaat oproepende boodschappen,
evenals andere uitingen van onverdraagzaamheid, door te geven en te verspreiden, waarbij zij profiteren van het feit dat
jongeren veelvuldig internetten. Het initiatief, de ondernemingsgeest, de creativiteit en de maatschappelijke solidariteit
van jongeren moet worden gewapend om weerstand te kunnen
bieden aan deze antidemocratische houdingen op internet en
andere plaatsen waar zij zich voordoen.
Europa moet alle vormen van racisme, vreemdelingenhaat en
daarmee verband houdende uitingen van onverdraagzaamheid
bestrijden op plaatselijk, nationaal en Europees niveau, alsook
wereldwijd.
Derhalve verklaren
DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, HET
VOLGENDE:

 zij VERWELKOMEN de mededeling van de Europese Commissie, genaamd ÐDe informatiemaatschappij veiliger maken
door de informatiestructuur beter te beveiligen en computercriminaliteit te bestrijden, en in het bijzonder het
initiatief van de Europese Commissie om te onderzoeken
welke maatregelen mogelijk zijn tegen racisme en vreemdelingenhaat op internet;
 zij BENADRUKKEN dat scholen, andere relevante instellingen
en jeugdorganisaties belangrijk zijn voor en een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het aanmoedigen
van rechtstreekse betrokkenheid van jongeren bij de ontwikkeling van democratische waarden en inzake het scheppen van gelegenheden voor het versterken van de democratie, de mensenrechten en de verdraagzaamheid;
 zij BENADRUKKEN dat onder jongeren inzicht moet worden
gekweekt in de bestaande wetgeving inzake het publiceren

en verspreiden op internet van materiaal dat oproept tot
racisme en vreemdelingenhaat, evenals in het belang van
een kritische blik op internetmateriaal, waarbij het belang
van scholen en andere relevante instellingen en organisaties
voor het bijbrengen van dit inzicht, moet worden onderstreept;
 zij BENADRUKKEN dat al diegenen die met jongeren werken
hierbij moeten worden betrokken en moeten worden getraind opdat zij zich meer bewust worden van, en meer
begrip krijgen voor deze problematiek en beter in staat
zijn democratische waarden te hanteren in hun werk met
jongeren;
 zij BENADRUKKEN het belang en de noodzaak van een uitwisseling van ervaringen en informatie tussen de lidstaten,
middels de bevordering van het verder uitbouwen van de
bestaande programma’s, netwerken en instellingen zoals het
Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat, waarbij nationale en plaatselijk autoriteiten,
evenals beroepsmensen moeten worden betrokken, zodat
op dit gebied een beste praktijk kan worden ontwikkeld,
evenals het communautair actieplan ter bevordering van
een veiliger gebruik van internet;
 zij BENADRUKKEN dat er inspanningen moeten worden verricht om de zin voor initiatief en de creativiteit van jongeren in goede banen te leiden zodat zij racisme, vreemdelingenhaat en daarmee verband houdende uitingen van onverdraagzaamheid op internet verwerpen en bestrijden;
 zij BENADRUKKEN dat de in de Unie gevestigde aanbieders
van internetdiensten ertoe moeten worden aangezet het
publiek de middelen te verschaffen om melding te maken
van tot racisme en vreemdelingenhaat oproepende boodschappen die het op internet aantreft;
 zij BENADRUKKEN dat met het oog op de bestrijding van tot
racisme en vreemdelingenhaat oproepend materiaal op internet samenwerking tussen aanbieders van internetdiensten
 d.w.z. aanbieders van toegang en webhosts  en politiºle en justitiºle autoriteiten in de lidstaten moet worden
aangemoedigd.
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RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LIDSTATEN, IN HET
KADER VAN DE RAAD BIJEEN
van 28 juni 2001
met het oog op het stimuleren van het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van
jongeren: van uitsluiting naar empowerment
(2001/C 196/02)
I
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER
VAN DE RAAD BIJEEN, INDACHTIG HETGEEN VOLGT:

1. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
bepaalt dat het optreden van de Gemeenschap erop gericht
is de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen.
2. De Gemeenschap heeft onder meer tot taak het bevorderen
van een harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische activiteit, een hoog niveau van
werkgelegenheid en van sociale bescherming en een verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van
het bestaan.
3. De bevordering van de werkgelegenheid, de verbetering
van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden
en de bestrijding van uitsluiting behoren tot de specifieke
doelstellingen van de sociale bepalingen van het Verdrag.
4. Het Europees Parlement en de Raad hebben bij Besluit nr.
1031/2000/EG van 13 april 2000 (1) het communautair
actieprogramma ÐJeugd vastgesteld. EØn van de doelstellingen van dit gemeenschappelijke programma is het stimuleren van initiatief, ondernemingsgeest en creativiteit bij
jongeren, zodat zij in de samenleving een actieve rol kunnen spelen.
5. Op 9 november 2000 hebben de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader
van de Raad bijeen, een resolutie aangenomen inzake de
sociale integratie van jongeren (2).
6. De Raad en de ministers van Jeugdzaken, in het kader van
de Raad bijeen, hebben op 8 februari 1999 een resolutie
betreffende de participatie van jongeren (3) aangenomen,
waarin de integratie van jongeren in maatschappelijke, politieke, culturele en economische instellingen op de voorgrond wordt geplaatst.
7. In de op 9 maart 1999 door het Europees Parlement aangenomen resolutie over een jeugdbeleid voor Europa (4)
worden de lidstaten en de Commissie aangemoedigd snel
over te gaan tot het valideren van de resultaten van infor(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
C
C
C

117 van 18.5.2000, blz. 1.
374 van 28.12.2000, blz. 5.
42 van 17.2.1999, blz. 1.
175 van 21.6.1999, blz. 48.

meel leren en ervoor te zorgen dat deze in de beroepswereld worden erkend.

8. In de conclusies van het voorzitterschap van de Europese
Raad van Lissabon (23-24 maart 2000) werden de lidstaten, de Raad en de Commissie opgeroepen om, binnen hun
bevoegdheden  en in het geval van de lidstaten, overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen  het nodige
te doen om onder meer een op vrijwillige basis te gebruiken gemeenschappelijke Europese opmaak voor curricula
vitae uit te werken, teneinde het beoordelen van verworven
kennis door onderwijs- en opleidingsinstellingen alsmede
werkgevers te vergemakkelijken en aldus de mobiliteit te
verbeteren. Voor het bereiken van de prioritaire doelstelling van mobiliteit zal in het bijzonder uitgegaan worden
van het actieplan voor mobiliteit, dat door de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad van Nice
aangenomen werd, evenals van de ontwerp-aanbeveling
betreffende de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding, jonge vrijwilligers, leerkrachten en opleiders die volgens de conclusies van de
Europese Raad van Stockholm, vóór juni 2001 dient te
worden aangenomen.

9. In het memorandum over levenslang onderwijs dat de
Commissie heeft voorgelegd aan de Raad (Onderwijs/
Jeugdzaken) van 9 november 2000, wordt voorgesteld
alle relevante publieke en private actoren te consulteren
op zes hoofdpunten, waaronder informeel leren en de
noodzaak meer te investeren in menselijke hulpbronnen.

10. In zijn Beschikking 2000/819/EG van 20 december
2000 (5) heeft de Raad een meerjarenprogramma vastgesteld voor ondernemingen en ondernemerschap, met
name voor het midden- en kleinbedrijf (2001-2005).

11. In de conclusies van de Europese Raad van Lissabon (23-24
maart 2000) wordt ondernemerschap vermeld als ØØn van
de vijf basisvaardigheden waarin via permanente educatie
moet worden voorzien.

12. In Besluit 2001/63/EG van de Raad van 19 januari 2001
betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2001 (6) wordt de ontwikkeling van het ondernemerschap en het scheppen van banen
beschouwd als ØØn van de vier pijlers van dat beleid,
(5) PB L 333 van 29.12.2000, blz. 84.
(6) PB L 22 van 24.1.2001, blz. 18.
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DERHALVE:

II

13. ZIJN VAN MENING dat het initiatief, de ondernemingszin en
de creativiteit van jongeren een essentiºle hulpbron zijn
die, voor de ontwikkeling van hun persoonlijke en maatschappelijke vaardigheden, in de verschillende geledingen
van de samenleving beter moet worden gestimuleerd, alsmede een belangrijke voorwaarde voor het verwezenlijken
van het strategisch doel van de Unie, namelijk de meest
concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische
groei met meer en betere banen en een hechtere sociale
samenhang.
14. ZIJN INGENOMEN in dit verband met het feit dat in de
conclusies van Lissabon de nadruk wordt gelegd op permanente educatie als hoeksteun van het Europees sociaal
model.
15. BEKLEMTONEN het belang van het initiatief en de creativiteit van jongeren met betrekking tot hun vermogen racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid te bestrijden.
16. BEKLEMTONEN het belang van het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van jongeren waar het gaat
om hun vermogen sociale, politieke en culturele uitsluiting
te voorkomen alsmede het belang van versterking van de
zeggenschap van jongeren over en hun invloed op de eigen
leefsituatie.
17. OVERWEGEN de resultaten van de enquŒte over informeel
onderwijs waartoe het Franse voorzitterschap, in het licht
van de besprekingen die het Portugese voorzitterschap in
2000 op gang had gebracht, op 8 december 2000 het
initiatief heeft genomen.
18. BESCHOUWEN het stimuleren van het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit bij jongeren als ØØn van de
doelstellingen in het kader van de samenwerking met betrekking tot jeugdzaken.

III
VERZOEKEN de Commissie om het belang van de ondernemingszin en de creativiteit van jongeren te beklemtonen in
het kader van de Europese samenwerking met betrekking tot
jeugdzaken, en met name:

i) de jongeren zelf te betrekken bij de voorbereiding van het
samenwerkingsbeleid in jeugdzaken en hun initiatief, ondernemingszin en creativiteit als een hulpbron in de samenleving te beschouwen;
ii) ervoor te zorgen dat bij communautaire activiteiten in verband met initiatief, ondernemingszin en creativiteit rekening wordt gehouden met het jongerenaspect;

C 196/3

iii) in het kader van de op handen zijnde evaluatie van het
programma ÐJeugd verslag te doen van de mate waarin
het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van
jongeren in het kader van dit programma worden gestimuleerd;

iv) jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van de Europese
samenwerking met betrekking tot jeugdzaken en informele
leerprojecten;

v) bijzondere aandacht te besteden aan het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van jongeren bij het ontwikkelen van nieuwe strategieºn voor levenslang leren,

IV
VERZOEKEN de lidstaten om

i) het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van
jongeren te stimuleren en op alle gebieden zichtbaarder
te maken;

ii) jongeren betere informatie te verschaffen over beschikbare
mogelijkheden en steun bij het opstarten en ontwikkelen
van activiteiten, met inbegrip van sociale, culturele en bedrijfsactiviteiten;

iii) de participatie van leerlingen en hun zin voor initiatief en
creativiteit te bevorderen als waardevolle hulpbron bij het
lesgeven en andere schoolse activiteiten, en ertoe bij te
dragen dat het onderwijsbestel actief burgerschap bevordert;

iv) de participatie van studenten in het hoger onderwijs en de
beroepsopleiding te bevorderen, omdat het initiatief, de
ondernemingszin en de creativiteit van jongeren een hulpbron zijn, niet alleen in het onderwijs mar ook bij onderzoek en andere kennisontwikkelende activiteiten;

v) bijzondere aandacht te besteden aan het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van jongeren bij het ontwikkelen van nieuwe strategieºn voor zowel levenslang
leren als innoverende onderwijs- en leermethoden;

vi) het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van
jongeren te integreren in nationale praktische beleidsmaatregelen met betrekking tot de arbeidsmarkt voor jongeren;

vii) de uitwisseling van ervaring met en de verspreiding van
beste praktijken te ontwikkelen en te bevorderen met betrekking tot het benutten van het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van zowel jongens als meisjes
in clubs en verenigingen, met inbegrip van jongerenverleningen,
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V
VERZOEKEN de Commissie en de lidstaten om, in het kader van
hun respectieve bevoegdheden,

i) het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van
jongeren in de strijd tegen uitsluiting te integreren en te
stimuleren;
ii) het initiatief en de creativiteit van jongeren in de strijd
tegen racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid
te bevorderen;
iii) de uitwisseling van ervaring met en de verspreiding van
beste praktijken inzake activiteiten en projecten die dankzij het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van
jongeren tot stand komen, te bevorderen;
iv) het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van
jongeren te stimuleren als een essentiºle drijvende kracht
in de context van de strategie voor het scheppen van meer
en betere banen in Europa;
v) van leerlingen en studenten bij de verdere uitvoering van
de communautaire onderwijsprogramma’s rekening te
houden met de standpunten, met name Socrates en Leonardo da Vinci, zodat de zin voor initiatief en de creativiteit van jongeren kunnen worden benut;

12.7.2001

vi) onderzoek en uitwisseling van ervaring te stimuleren, zodat het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit
van jongeren beter bekend raken;
vii) te beklemtonen dat informeel leren een belangrijk instrument is om het initiatief, de ondernemingszin en de creativiteit van jongeren tot uiting te laten komen en te ontwikkelen en al wie betrokken is bij informeel leren aan te
moedigen om ervaringen uit te wisselen;
viii) de bestaande samenwerking tussen de lidstaten, de Commissie en internationale organisaties, met name de Raad
van Europa, met betrekking tot onderzoek, methodologie
en evaluatiemodellen voor informeel leren te bevorderen;
ix) na te gaan in hoeverre en op welke wijze het initiatief, de
ondernemingszin en de creativiteit van jongeren benut
worden bij projecten die met steun van structuurfondsen
van de Europese Unie worden uitgevoerd;
x) jongeren op te voeden tot kritische consumenten en in dit
verband bijzondere aandacht te hebben voor hun belangrijke rol als consumenten dan wel actoren in sectoren
zoals muziek, film en andere creatieve bedrijfstakken en
hun initiatief, ondernemingszin en creativiteit in deze sectoren te stimuleren.
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COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
11 juli 2001
(2001/C 196/03)

1 euro

=

7,4424

Deense kroon

=

9,3164

Zweedse kroon

=

0,6078

Pond sterling

=

0,8611

US-dollar

=

1,3102

Canadese dollar

=

107,21

Japanse yen

=

1,5194

Zwitserse frank

=

7,9825

Noorse kroon

=

87,71

IJslandse kroon (2)

=

1,6842

Australische dollar

=

2,1105

Nieuw-Zeelandse dollar

=

7,1507

Zuid-Afrikaanse rand (2)

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.
(2) Bron: Commissie.
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Inleiding van een procedure
(Zaak COMP/M.2416  Tetra Laval/Sidel)
(2001/C 196/04)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 5 juli 2001 heeft de Commissie besloten in bovengenoemde zaak de procedure in te leiden nadat zij
heeft vastgesteld dat er ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van de aangemelde concentratie met
de gemeenschappelijke markt. De inleiding van de procedure start een tweede fase in het onderzoek naar
de aangemelde concentratie. De beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), van Verordening
(EEG) nr. 4064/89 van de Raad.
De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de
voorgenomen concentratie kenbaar te maken.
Om met deze opmerkingen in de procedure rekening te kunnen houden dienen deze de Commissie
uiterlijk vijftien dagen na dagtekening van deze bekendmaking te hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie
per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie COMP/M.2416 
Tetra Laval/Sidel, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Directoraat B  Task force Fusiecontrole
Jozef II-straat 70
B-1000 Brussel.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2165  Gruner+Jahr/Publigroupe/G+J Medien)
(2001/C 196/05)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 27 oktober 2000 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde
concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst van
de beschikking is enkel beschikbaar in het Duits en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van alle
zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCDE-versie van de Celex-database, onder documentnummer 300M2165.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.
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Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2419  Apax/Schering/Metagen)
(2001/C 196/06)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 14 mei 2001 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde
concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst van
de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van
alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 301M2419.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.

Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/EGKS.1355  Interseroh/Hansa)
(2001/C 196/07)
(Voor de EER relevante tekst)

1.
Op 28 juni 2001 ontving de Commissie een aanmelding van een concentratievoornemen in de zin
van artikel 66 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kool en Staal (EGKSVerdrag) waarin is medegedeeld dat de Duitse onderneming Interseroh AG een volledige fusie aangaat in de
zin van artikel 66 van het EGKS-Verdrag met het Duitse Hansa Recycling GmbH.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betreffende ondernemingen zijn:

 Interseroh AG: handel in ijzerschroot;
 Hansa Recycling GmbH: handel in staal en ijzerschroot.
3.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie
binnen het toepassingsgebied van artikel 66 van het EGKS-Verdrag kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.
4.
De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de
voorgenomen concentratie kenbaar te maken.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van
referentie COMP/EGKS.1355  Interseroh/Hansa, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Directoraat B  Task force Fusiecontrole
Jozef II-straat 70
B-1000 Brussel.

C 196/7

C 196/8

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

12.7.2001

GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Besluiten van het Gemengd ComitØ van de EER waarvoor aan de in artikel 103 van de EER-overeenkomst bedoelde grondwettelijke eisen is voldaan
(2001/C 196/08)
Sedert maart 2000 wordt voor de besluiten van het Gemengd ComitØ van de EER in een voetnoot vermeld
of voor het in werking treden van deze besluiten door overeenkomstsluitende partijen eerst aan grondwettelijke vereisten dient te worden voldaan. Voor onderstaande besluiten werd aldus op het bestaan van
dergelijke vereisten gewezen. De betrokken overeenkomstsluitende partijen hebben thans de andere overeenkomstsluitende partijen in kennis gesteld van de afronding van hun interne procedures. De data van
inwerkingtreding van de besluiten worden hierbij aangegeven.

Nummer
besluit

Vaststellingsdatum

Verwijzing
Publicatieblad

In de EER opgenomen wetgeving

Datum van
inwerkingtreding

66/2000

2.8.2000

L 250 van 5.10.2000,
blz. 48

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13
december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen

1.3.2001

87/2000

27.10.2000

L 7 van 11.1.2001,
blz. 3

Richtlijn 2000/5/EG van de Commissie van 25 februari 2000 tot wijziging van de bijlagen C en D van
Richtlijn 92/51/EEG van de Raad betreffende een tweede algemeen stelsel
van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn
89/48/EEG

1.4.2001

88/2000

27.10.2000

L 7 van 11.1.2001,
blz. 5

Richtlijn 1999/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
juni 1999 betreffende de invoering
van een regeling voor de erkenning
van diploma’s betreffende beroepswerkzaamheden die binnen de werkingssfeer van de liberaliseringsrichtlijnen en van de richtlijnen houdende
overgangsmaatregelen vallen en tot
aanvulling van het algemene stelsel
van erkenning van diploma’s

1.6.2001

91/2000

27.10.2000

L 7 van 11.1.2001,
blz. 13

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8
juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van
de informatiemaatschappij, met name
de elektronische handel, in de interne
markt (ÐRichtlijn inzake elektronische
handel)

1.6.2001

94/2000

27.10.2000

L 7 van 11.1.2001,
blz. 19

Richtlijn 1999/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13
december 1999 betreffende de handhaving van de bepalingen inzake de
arbeidstijd van zeevarenden aan
boord van schepen die havens in de
Gemeenschap aandoen

1.7.2001
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Datum van
inwerkingtreding

97/2000

27.10.2000

L 7 van 11.1.2001,
blz. 25

Richtlijn 1999/63/EG van de Raad
van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de organisatie van
de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van reders van
de Europese Gemeenschap (ECSA) en
de Federatie van de bonden voor het
vervoerspersoneel in de Europese
Unie (FST)

1.6.2001

108/2000

30.11.2000

L 45 van 15.2.2001,
blz. 47

Beschikking 2000/518/EG van de
Commissie van 26 juli 2000 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad
betreffende de passende bescherming
van persoonsgegevens in Zwitserland

1.7.2001

Beschikking 2000/519/EG van de
Commissie van 26 juli 2000 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad
betreffende de passende bescherming
van persoonsgegevens in Hongarije
Beschikking 2000/520/EG van de
Commissie van 26 juli 2000 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad,
betreffende de gepastheid van de bescherming geboden door de Veiligehavenbeginselen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en de daarmee verband houdende
vaak gestelde vragen, die door het
ministerie van Handel van de Verenigde Staten zijn gepubliceerd
48/2001

30.3.2001

L 158 van 14.6.2001,
blz. 63

Beschikking 2000/709/EG van de
Commissie van 6 november 2000
betreffende de minimumcriteria die
de lidstaten in acht moeten nemen
bij de aanwijzing van instanties overeenkomstig artikel 3, lid 4, van
Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader
voor elektronische handtekeningen

1.7.2001
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EUROPESE CENTRALE BANK
ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 13 juni 2001
op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel van de Commissie voor
een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiºle zekerheidsovereenkomsten
(CON/2001/13)

(2001/C 196/09)
1. Op 3 mei 2001 ontving de Europese Centrale Bank (ECB)
van de Raad van de Europese Unie een verzoek om een
Advies inzake het Commissievoorstel COM(2001) 168 def.
van 27 maart 2001 voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende financiºle zekerheidsovereenkomsten (hierna het Ðvoorstel voor een richtlijn
te noemen).
2. De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen
is gebaseerd op artikel 105, lid 4, van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig
de eerste zin van artikel 17.5 van het Reglement van orde
van de ECB is dit advies door de Raad van bestuur van de
ECB goedgekeurd.
3. De ECB begrijpt, dat ter verwezenlijking van de doelstellingen van een geïntegreerde Europese financiºle markt en
de goede werking van het gemeenschappelijke monetaire
beleid van de Europese Monetaire Unie, wordt voorgesteld
een uniforme minimumregeling voor overeenkomsten in te
voeren ter beperking van het kredietrisico van financiºle
transacties door verstrekking van effecten en contanten als
zakelijke zekerheden in de vorm van een zakelijk zekerheidsrecht, alsmede in de vorm van een eigendomsoverdracht (waaronder repo’s). Vastgesteld werd dat overweging
10 van het voorstel voor een richtlijn nog een algemeen
oogmerk vermeldt, Ðde op de financiºle markt algemeen
gangbare en als prudent beschouwde werkwijzen op het
gebied van risicomanagement. De fundamentele bepalingen van het ontwerp voor een richtlijn omvatten echter
slechts de in artikel 3, lid 1, onder s), respectievelijk in
artikel 9, lid 2, onder a), vervroegde verrekening en aanvullende zekerheden. Verduidelijkt dient te worden dat
zulks niet inhoudt dat andere vormen van op de financiºle
markt algemeen gangbare en als prudent beschouwde
werkwijzen op het gebied van risicomanagement zouden
worden beschouwd als niet afdwingbaar.
4. De ECB beschouwt dit zeer welkome initiatief als een significante en belangrijke poging om, met het oog op het
opstellen van een deugdelijk rechtskader betreffende betalings- en afwikkelingssystemen, alsmede voor de transacties
van centrale banken, zowel nationaal als grensoverschrijdend het efficiºnte en veilige gebruik van financiºle zekerheden nog verder te bevorderen dan reeds gerealiseerd
door Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (1) (hierna de
(1) PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45.

ÐFinaliteitsrichtlijn te noemen). De ECB wijst er bij dezen
op hoe belangrijk het is dat alle lidstaten de Finaliteitsrichtlijn volledig ten uitvoerleggen.
5. De ECB benadrukt, dat zij met de Commissie concludeert,
dat de vigerende regels inzake zekerheidsstelling in de Europese Unie (EU) kunnen worden beschouwd als zijnde te
complex en onuitvoerbaar, met name bij grensoverschrijdende transacties. Het bevorderen van eenvoudige en betrouwbare methoden inzake zekerheidsstelling is van fundamenteel belang voor de ECB en de nationale centrale
banken daar het de goede werking van het gemeenschappelijke monetaire beleid van het Eurosysteem (de ECB en
de nationale centrale banken van de lidstaten die deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie) nog verder versterkt dan reeds gerealiseerd door
de tenuitvoerlegging van de Finaliteitsrichtlijn met betrekking tot de bescherming van aan de nationale centrale
bank of de ECB verstrekte zakelijke zekerheden tegen de
gevolgen van insolventie. Het belang voor het Eurosysteem
vloeit voort uit het tweede streepje van artikel 18.1. van de
statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en
van de Europese Centrale Bank dat bepaalt dat om de
doelstellingen van het ESCB te kunnen verwezenlijken en
de taken ervan te kunnen vervullen, de ECB en de nationale centrale banken krediettransacties mogen verrichten
met kredietinstellingen en andere marktpartijen, waarbij
de verleende kredieten alleen worden gedekt door toereikend onderpand.
6. Niettegenstaande het feit, dat de Finaliteitsrichtlijn al van
toepassing is op de krediettransacties van het Eurosysteem,
komt dit voornamelijk neer op bescherming tegen de insolventie van een wederpartij. Om die reden verwelkomt
de ECB het feit, dat het voorstel voor een richtlijn tracht de
met de toepassing van zakelijke zekerheden verband houdende problemen binnen een bredere, met name grensoverschrijdende context op te lossen. De ECB meent, dat
zulks met name het aan banden leggen omvat van omslachtige formaliteiten voor het tot stand komen en afdwingen van zekerheidsovereenkomsten, een effectieve en eenvoudige regeling voor de vestiging van zekerheden en de
vrijwaring van financiºle zekerheidsovereenkomsten tegen
bepaalde regels van de insolventiewetgeving die de effectieve realisatie van zekerheden zou kunnen belemmeren of
twijfels zou kunnen doen rijzen aan de juistheid van de nu
toegepaste technieken. Daarenboven steunt de ECB het
scheppen van rechtszekerheid met betrekking tot het
grensoverschrijdende gebruik van giraal overdraagbare ac-
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tiva door het invoeren van ØØn duidelijke regel voor de
lokatiebepaling van dergelijke activa, uitgaande van de in
de Finaliteitsrichtlijn vastgelegde principes die nader worden gespecificeerd. Zulks verhoogt niet alleen de efficiºntie
van voor het uitvoeren van het gemeenschappelijke monetaire beleid noodzakelijke transacties waarbij het Eurosysteem liquiditeiten verstrekt aan zijn wederpartijen tegen
zakelijke zekerheden, zowel nationaal alsmede grensoverschrijdend, maar versterkt ook de rechtszekerheid en de
efficiºntie van transacties waarbij deelnemers op de geldmarkten deze liquiditeiten op evenwichtige wijze over de
markt verdelen middels onderlinge transacties waarmee individuele liquiditeitsoverschotten en -tekorten worden weggewerkt.
7. Er wordt nota van genomen, dat de werkingssfeer van het
voorstel voor een richtlijn (artikel 2, lid 4) zich beperkt tot
overheidsinstanties, centrale banken, onder bedrijfseconomisch toezicht staande financiºle instellingen en rechtspersonen met een kapitaalbasis van meer dan 100 miljoen
EUR of bruto-activa van meer dan 1 miljard EUR. De ECB
benadrukt, dat de toepassing van een op de kapitaalbasis of
de bruto-activa gebaseerde drempel geen onzekerheid mag
scheppen bij de toepassing van het voorstel voor een richtlijn, met name gezien het feit dat een dergelijke basis kan
veranderen na het meest recente verslag van de accountant.
Daarnaast meent de ECB, dat verzekerd moet worden dat
het voorstel voor een richtlijn ook van toepassing is op alle
onder de bescherming van de Finaliteitsrichtlijn vallende
systemen en hun deelnemers, centrale tegenpartijen, die
van doorslaggevend belang zijn voor de efficiºnte werking
van betalings- en afwikkelingssystemen en op alle tot de
herfinancieringstransacties van het Eurosysteem toegang
hebbende entiteiten.
8. In zijn algemeenheid erkent de ECB de noodzaak om zorgvuldig te bepalen welke de omvang is van enige beperking
voor de algemene insolventieregelingen, waarbij rekening
dient te worden gehouden met verschillende overwegingen,
zoals rechtszekerheid, de efficiºntie van grensoverschrijdende zekerheidstransacties, de vereenvoudiging van het
beheer van zakelijke zekerheden en, in bepaalde gevallen,
toezicht, met name de mogelijkheid van saneringsmaatregelen. Het verdiend echter nadere overweging of die bepalingen in het voorstel voor een richtlijn, die niet de
vrijwaring tegen insolventie betreffen, maar eerder materieel recht of regels inzake rechtsconflicten, algemeen toepasselijk kunnen zijn zonder een drempel of andere criteria. De totstandkoming van verschillende regelingen voor
het vestigen en het gebruik van gelijksoortige zakelijke
zekerheden, al naargelang de aard van de betrokken partijen, noopt tot het verifiºren van de status van contractspartijen en kan de goede uitvoering van transacties, waarvoor zekerheidsstelling verlangd wordt, verhinderen. Hoe
dan ook, overwogen zou moeten worden een overweging
op te nemen die de lidstaten toestaat verder te gaan dan
het voorstel voor een richtlijn.
9. De ECB onderschrijft de in artikel 3, lid 1, onder a), van
het voorstel voor een richtlijn neergelegde definitie van
financiºlezekerheidsovereenkomsten, zowel in de vorm
van een zakelijk zekerheidsrecht, alsmede alle vormen
van eigendomsoverdracht omvattende (e.g. repo-transacties
of steunregelingen inzake kredietverlening), ter stabilisering
van de financiºle markten in de EU en ter vrijwaring van
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de door het Eurosysteem toegepaste technieken inzake zekerheidsstelling.
10. De ECB neemt nota van het feit dat het voorstel voor een
richtlijn zowel de in artikel 3, lid 1, onder h), gedefinieerde
financiºle instrumenten (met inbegrip van overdraagbare
effecten), alsmede contanten omvat. De ECB suggereert
evenwel te overwegen of de werkingssfeer van het voorstel
voor een richtlijn dusdanig kan worden uitgebreid dat alle
soorten activa die voor krediettransacties van het Eurosysteem gebruikt kunnen worden, waaronder vorderingen uit
hoofde van bankleningen, onder de richtlijn vallen. Een
dergelijke oplossing zou het efficiºnte grensoverschrijdende
gebruik van alle activa, die voor krediettransacties van het
Eurosysteem gebruikt kunnen worden en waarop de volledige bescherming tegen insolventieprocedures uit hoofde
van artikel 9, lid 1, van de Finaliteitsrichtlijn reeds van
toepassing is, vrijwaren en bevorderen. Zulks zou de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke monetaire beleid van het Eurosysteem verder verbeteren.
11. De ECB verwelkomt het afschaffen van formele vereisten
voor financiºlezekerheidsovereenkomsten, afgezien van het
vereiste van een schriftelijke overeenkomst of bevestiging
en ondertekening door of in naam van de zekerheidsverschaffer. Dit laatste vereiste dient transacties uit hoofde van
algemene voorwaarden, die normaliter niet door de partijen worden getekend, of andere vigerende marktpraktijken
niet uit te sluiten. Het noodzakelijke bewijs in insolventiesituaties zou de enige rechtvaardiging moeten zijn voor het
behoud van enige andere formaliteit.
12. Teneinde de administratieve verplichtingen voor de giraal
overdraagbare effecten als zekerheid gebruikende deelnemers te beperken, steunt de ECB ook dat voor eigendomsoverdracht het enige vereiste voor derdenwerking de
levering van de zekerheid is, en voor de overige financiºle
zekerheidsovereenkomsten, hetzij de levering, hetzij boeking door de betrokken entiteit die de rekening voor het
aanhouden van zekerheden in de vorm van effecten voert.
13. De ECB neemt nota van het feit, dat in het voorstel voor
een richtlijn voor de executie van de zekerheid een minimum aan formaliteiten geldt zonder bijstand van of tussenkomst door een rechter of de overheid (artikel 5). Tegen
die achtergrond dient elke wijziging van vigerende nationale insolventieprocedures rekening te houden met de
doelstellingen van het voorstel voor een richtlijn (rechtszekerheid, de efficiºntie van grensoverschrijdende zekerheidstransacties en de vereenvoudiging van het beheer
van zakelijke zekerheden), alsmede met het belang van
doeltreffende saneringsmaatregelen voor diegenen die het
bedrijfseconomisch toezicht voeren en de stabiliteit van het
financiºle bestel. Dit laatste is luidens artikel 3.3 van de
statuten van het ESCB en van de ECB een aangelegenheid
van het Eurosysteem. Daarnaast benadrukt de ECB het
belang van het in artikel 5, lid 4, bepaalde principe dat
elke realisatie tegen commercieel redelijke voorwaarden
dient te geschieden. Ten slotte betreft artikel 5 van het
voorstel voor een richtlijn de executie door middel van
verkoop of vervroegde verrekening. Wellicht kan aan de
zekerheidsnemer worden toegestaan dat deze zich de zekerheid toe eigent indien er een reden voor executie is,
vermits de schuldeiser zich niet ongerechtvaardigd kan verrijken.
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14. De ECB merkt ook een mogelijke discrepantie op tussen
artikel 2, lid 6, onder b), en artikel 5, lid 3, van het voorstel voor een richtlijn (redenen voor executie), die zou
moeten worden weggenomen. Artikel 2, lid 6, onder b),
maakt gewag van Ðverplichtingen van een andere persoon
dan de zekerheidsverschaffer jegens de zekerheidsnemer,
maar tegelijkertijd hebben de redenen voor executie van
artikel 5, lid 3, alleen betrekking op de zekerheidsverschaffer en de zekerheidsnemer en als dusdanig niet op de
derde-schuldenaar (bijvoorbeeld een moedermaatschappij
die zekerheid verschaft voor de verplichtingen van haar
dochtermaatschappij ten opzichte van de kredietinstelling).

15. De ECB verwelkomt de intentie van het voorstel voor een
richtlijn om vervroegde verrekening te kunnen effectueren,
indien insolventie- of saneringsprocedures worden geopend. De afdwingbaarheid van vervroegde verrekening
als executiemechanisme dient effectief en globaal beschermd te zijn in geval van verzuim, hetzij vanwege insolventie of om andere redenen. Daarnaast begrijpt de ECB
dat de afdwingbaarheid van vervroegde verrekening niet
beperkt is tot bepaalde financiºle zekerheidsovereenkomsten, bijvoorbeeld repo-overeenkomsten, maar meer algemeen geldt voor alle types overeenkomsten met als oogmerk vermindering van risico’s waaronder kredietrisico’s,
waaronder verrekeningsbepalingen tussen meerdere producten (Ðcross-product netting) en verrekeningsovereenkomsten, die betrekking hebben op meer dan ØØn financiºlezekerheidsovereenkomst. Te dien einde zouden de
definitie van vervroegde verrekening in artikel 3, lid 1,
onder s), en artikel 8, nader kunnen worden gespecificeerd
en verduidelijkt. De procedure inzake vervroegde verrekening zou van toepassing moeten zijn op het geheel van
zekerheden en verplichtingen waarvoor zekerheid is verschaft. ÐCherry-picking ten laste van de zekerheidsnemer
door een curator of bewindvoerder van de zekerheidsverschaffer die gunstige nog uit te voeren contracten honoreert en ongunstige nog uit te voeren contracten niet honoreert, dient te worden vermeden. Gezien het feit dat op
de financiºle markt algemeen gangbare en als prudent beschouwde werkwijzen op het gebied van risicomanagement, waaronder het risicobeheersingskader van het Eurosysteem, erop gebaseerd zijn dat kredietrisico’s in verband
met verschillende soorten financiºle transacties op nettobasis worden beheerd en verminderd, zou elke inperking
van de werkingssfeer van het voorstel voor een richtlijn ten
aanzien van bepaalde risico-beperkingstechnieken de financiºle stabiliteit kunnen schaden.

16. De ECB merkt op dat artikel 6 van het voorstel voor een
richtlijn een gebruiksrecht bepaalt van zekerheden bij een
zakelijke zekerheidsovereenkomst, krachtens welke de zekerheidsnemer een gebruiksrecht (verkoop, kredietverlening, repo of ekerheidsverschaffing) kan uitoefenen ten
opzichte van de aan hem verschafte zekerheden. Door de
assimilatie van overeenkomsten in de vorm van een zakelijk zekerheidsrecht en overeenkomsten in de vorm van een
volledige eigendomsoverdracht kan de liquiditeit en efficiency van overeenkomsten in de vorm van een zakelijk
zekerheidsrecht verbeterd worden. Erkend wordt echter dat
dit concept wellicht tot fundamentele wijzigingen in de
rechtsstelsels van sommige lidstaten noopt.

12.7.2001

17. De ECB is globaal gezien voor de bescherming van aanvullende zekerheden tegen de gevolgen van insolventie. Indien
de zekerheidsovereenkomst stipuleert dat na de initiºle zakelijke zekerheidsstelling of de eigendomsoverdracht, verdere beschikkingen op de zakelijke zekerheden zullen volgen, dan dienen die beschikkingen van de zakelijke zekerheden te worden gevrijwaard tegen nietigverklaring ten
gevolge van omstandigheden die zich voordoen nadat de
eerste overeenkomst tussen de partijen inzake aanvullende
zekerheden was afgesloten en de initiºle zakelijke zekerheidsstelling of de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. De bescherming van aanvullende zekerheden zal de
doeltreffendheid van managementsystemen inzake risicobeheersing, waaronder het risicobeheersingskader van het Eurosysteem, versterken. Bovendien merkt de ECB op dat de
tweede zin van overweging 11 niet zo moet worden geïnterpreteerd dat buiten de in artikel 9, lid 2, onder a),
genoemde overeenkomsten inzake aanvullende zekerheden,
voorzover deze momenteel worden erkend en rechtsgeldig
zijn in bepaalde lidstaten, andere overeenkomsten inzake
aanvullende zekerheden als nietig worden aangemerkt.

18. De ECB steunt ook de erkenning van de vervanging van
activa, indien de zekerheidsovereenkomst stipuleert dat de
zekerheidsverschaffer de zekerheden mag vervangen nadat
zakelijke zekerheidsstelling of de eigendomsoverdracht
heeft plaatsgevonden, vermits de waarde van de vervangende zekerheden de waarde van de vervangen zekerheden
niet te boven gaat. Hierdoor zal het efficiºnte zekerhedenbeheer van alle bij de transacties tegen zekerheidsstelling
betrokken entiteiten versterkt worden en worden bijgedragen tot de goede werking van effectenvereveningssystemen
door de vermindering van mislukte vereveningen en aldus
de financiºle stabiliteit versterkend.

19. De ECB verwelkomt het in artikel 10 van het voorstel voor
een richtlijn vastgelegde principe dat grensoverschrijdende
zekerheidsovereenkomsten inzake giraal overdraagbare effecten worden beheerst door het recht van het land waarin
de rekening voor het aanhouden van zekerheden wordt
aangehouden (overeenkomstig het reeds in artikel 9, lid
2, van de Finaliteitsrichtlijn vastgelegde principe). Niettemin dient te worden verzekerd, dat de in artikel 10, lid 2,
onder a), van het voorstel voor een richtlijn genoemde
alternatieve criteria ter bepaling van de plaats waar de
rekening wordt gehouden (Ðmits de betrokken intermediair
de betrokken rekening bij de informatieverstrekking aan
zijn rekeninghouders of voor toezicht- en verslagleggingsdoeleinden aan dat kantoor of bijkantoor toewijst) geen
nieuwe onzekerheden opwerpt ten aanzien van het toepasselijke recht. Tegen die achtergrond dringt de ECB er bij de
betrokken entiteiten op aan, met name bij de lidstaten,
binnen het kader van de lopende discussies betreffende
een ontwerp-verdrag betreffende Ðhet toepasselijke recht
inzake de beschikking ten aanzien van middels indirecte
holdingsystemen gehouden effecten op het niveau van
de Conferentie van Den Haag inzake internationaal privaatrecht, een oplossing te vinden die strookt met de zowel in
artikel 10 van het voorstel voor een richtlijn, alsmede in
artikel 9, lid 2, van de Finaliteitsrichtlijn vastgelegde principes.
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20. De ECB vraagt zich af of het voorstel voor een richtlijn (en
met name artikel 10, lid 2, dat gewag maakt van de betrokken intermediair) in voldoende mate rekening houdt
met het gegeven van directe holdings met betrekking tot
bepaalde depositostructuren die slechts holdings op een
onderliggend register of directe holdings in de boeken of
administratie van een emittent betreffen, dan wel structuren binnen welke effecten worden geacht te zijn gelokaliseerd in de boeken van een lid van het gecentraliseerd
effectendepot.
21. Ten slotte, gezien het grote belang van een nog efficiºnter
en veiliger gebruik, zowel nationaal als grensoverschrijdend, van financiºlezekerheidsovereenkomsten, voor de financiºle markten van de EU in het algemeen en voor het
uitvoeren van Eurosysteem-transacties tegen zekerheidsstel-
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ling in het bijzonder, moedigt de ECB alle bij het opstellen
en, uiteindelijk, bij de implementatie van het voorstel voor
een richtlijn betrokken partijen ertoe aan al datgene te
doen wat in hun vermogen ligt om de beºindiging van
dit proces te bespoedigen.
22. Dit advies wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 13 juni 2001.
De President van de ECB
Willem F. DUISENBERG

