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(1) Voor de EER relevante tekst

MEDEDELING
Op 3 april 2002 wordt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 79 A de „Gemeenschappelijke rassenlijst
voor landbouwgewassen — Dertiende aanvulling bij de eenentwintigste volledige uitgave” gepubliceerd.
Abonnees van het Publicatieblad ontvangen gratis een exemplaar naar gelang van het aantal en van de ta(a)l(en) van hun
abonnement(en). Hun wordt verzocht onderstaande bestelbon, naar behoren ingevuld, met opgave van hun abonneenummer (code aan de linkerkant van elk etiket, beginnende met O/. . . . . . . . . .), te retourneren. Dit gratis aanbod geldt
gedurende een jaar, met ingang van de verschijningsdatum van het betrokken Publicatieblad.
Belangstellende niet-abonnees kunnen dit Publicatieblad — tegen betaling — bestellen bij het in hun land gevestigde
verkoopkantoor of bij het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, Dienst Verkoop, L-2985
Luxemburg, die deze bestelling dan doorgeeft aan het betrokken verkoopkantoor.

28.3.2002
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C 77/1

I
(Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT
RAAD
COMMISSIE
INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD
van 28 november 2001
over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten
(2002/C 77/01)
HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende hetgeen volgt:

(5) In dat verband biedt de techniek van herschikking de mogelijkheid, wanneer in een vorig besluit een inhoudelijke
wijziging moet worden aangebracht, één enkele wettekst
aan te nemen waarmee tegelijkertijd de gewenste wijziging
wordt aangebracht, deze wijziging samen met de ongewijzigde bepalingen van het vorige besluit wordt gecodificeerd
en het vorige besluit wordt ingetrokken.

(1) De Europese Raad, in december 1992 in Edinburgh bijeengekomen, heeft benadrukt hoe belangrijk het voor de Gemeenschap is dat de communautaire wetgeving toegankelijker en begrijpelijker wordt gemaakt.

(6) In zoverre zij een wildgroei van afzonderlijke wijzigingsbesluiten tegengaat, waardoor de regelgeving vaak moeilijk
te begrijpen is, is deze techniek een passend middel om de
leesbaarheid van de communautaire wetgeving permanent
en algemeen te garanderen.

(2) Ten vervolge op de door de Europese Raad opgestelde
richtsnoeren hebben het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie op 20 december 1994 een Interinstitutioneel
akkoord voor een versnelde werkmethode voor de officiële
codificatie van wetteksten gesloten (1); dankzij deze codificatie kunnen veelvuldig gewijzigde besluiten aanzienlijk
leesbaarden worden.

(7) Een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten sluit aan bij de initiatieven van de instellingen om de
communautaire wetgeving toegankelijker te maken, zoals
de vaststelling van de versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten en de met het interinstitutioneel akkoord van 22 december 1998 (2) vastgelegde
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving.

(3) De ervaring leert evenwel dat, ondanks de versnelde werkmethode, de indiening van voorstellen voor officiële codificatie door de Commissie en de aanneming van officiële
codificatiebesluiten door de wetgever vaak vertraging oplopen, met name omdat in de tussentijd nieuwe wijzigingen
van het desbetreffende besluit zijn aangenomen, waardoor
de codificatie moet herbeginnen.

(8) De Europese Raad, bijeengekomen in december 1999 in
Helsinki bijeen, heeft de wens uitgesproken dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zo spoedig mogelijk een interinstitutioneel akkoord over de toepassing
van de herschikking sluiten,

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

(4) Het verdient daarom aanbeveling met name voor besluiten
die veelvuldig worden gewijzigd, over te gaan tot een wetgevingstechniek die het mogelijk maakt met een enkele
wettekst besluiten te wijzigen en te codificeren.

1.
Dit akkoord heeft tot doel nader te regelen onder welke
voorwaarden volgens de normale wetgevingsprocedure van de
Gemeenschap meer systematisch kan worden overgegaan tot
herschikking van besluiten.

(1) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

(2) PB C 73 van 17.3.1999, blz. 1.

C 77/2
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2.
De herschikking bestaat in de aanneming van een nieuw
besluit, waarbij de materiële wijzigingen van een vorig besluit
en de ongewijzigde bepalingen van dat besluit in één enkele
tekst worden samengebracht. Het vorige besluit wordt door het
nieuwe besluit vervangen en ingetrokken.

3.
Een voorstel tot herschikking van de Commissie heeft
betrekking op de materiële wijzigingen die het in een vorig
besluit aanbrengt. Daarnaast omvat het de codificatie van de
ongewijzigde bepalingen van het vorige besluit met die materiële wijzigingen.

4.

In dit akkoord wordt verstaan onder:

— „vorig besluit”: een geldend besluit, zoals het eventueel is
gewijzigd bij een of meer wijzigingbesluiten;

— „materiële wijziging”: een wijziging die raakt aan de inhoud
van het vorige besluit, in tegenstelling tot een louter formele of redactionele wijziging;

— „ongewijzigde bepaling”: een bepaling van het vorige besluit
die eventueel louter formeel of redactioneel wordt aangepast, doch materieel niet wordt gewijzigd.

28.3.2002

iii) wordt precies aangegeven welke bepalingen van de vorige tekst ongewijzigd blijven.
b) De opmaak van de voorgestelde wettekst:
i) maakt het mogelijk de materiële wijzigingen en de
nieuwe overwegingen duidelijk van de ongewijzigde bepalingen en overwegingen te onderscheiden;
ii) is wat de ongwijzigde bepalingen en overwegingen betreft dezelfde als die van de voorstellen tot officiële codificatie van wetteksten.
7.
Om de duidelijkheid en de rechtszekerheid te garanderen,
worden bij elk besluit tot herschikking met name (1) de volgende regels van wetgevingstechniek in acht genomen:
a) in de eerste overweging wordt vermeld dat het nieuwe besluit een herschikking van het vorige besluit behelst;
b) in het artikel dat het vorige besluit intrekt wordt bepaald dat
de verwijzingen naar dat besluit gelden als verwijzingen
naar het besluit tot herschikking en dat deze verwijzingen
worden gelezen volgens een in een bijlage bij het besluit tot
herschikking opgenomen concordantietabel;
c) voor besluiten tot herschikking van een richtlijn geldt bovendien het volgende:

Wordt niet als herschikking aangemerkt, een nieuw besluit dat
alle bepalingen van een vorig besluit, met uitzondering van de
standaardbepalingen of -formuleringen, materieel wijzigt en dat
vorige besluit intrekt en vervangt.

i) in het intrekkingsartikel wordt bepaald dat de intrekking
de verplichtingen die voor lidstaten uit de ingetrokken
richtlijn voortvloeien wat de omzettingstermijn (2) en, in
voorkomend geval, de toepassingstermijn betreft, onverlet laat;

5.
De normale wetgevingsprocedure van de Gemeenschap
wordt in volle omvang in acht genomen.

ii) de in punt i) bedoelde termijnen worden in een tabel in
een bijlage opgenomen;

6.
Een voorstel tot herschikking beantwoordt aan de onderstaande criteria.

a) In de toelichting bij het voorstel:

i) wordt duidelijk aangegeven dat het een voorstel tot herschikking betreft en waarom voor deze techniek is gekozen;

ii) wordt elke voorgestelde materiële wijziging met redenen
omkleed;

iii) het artikel betreffende de verplichting tot omzetting (3)
in nationaal recht van een door herschikking tot stand
gekomen richtlijn heeft alleen betrekking op de bepalingen die materieel gewijzigd zijn; er wordt duidelijk vastgesteld om welke bepalingen het gaat. Voor de bepalingen van de door herschikking tot stand gekomen richtlijn die ongewijzigd zijn gebleven, geschiedt de omzetting overeenkomstig de vorige richtlijnen.
(1) Zie met name het interinstitutioneel akkoord van 22 december
1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 73 van
17.3.1999, blz. 1).
(2) Bedoeld wordt de termijn om de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen, in werking
te doen treden.
(3) Bedoeld wordt de verplichting de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen die nodig zijn om aan de richtijn te voldoen, in werking
te doen treden.

28.3.2002
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8.
Blijkt het in de loop van de wetgevingsprocedure nodig in
het besluit tot herschikking bepalingen die in het voorstel van
de Commissie ongewijzigd zijn gebleven toch materieel te wijzigen, dan worden deze wijzigingen in het nieuwe besluit aangebracht overeenkomstig de procedure die in het Vedrag voor
de toegepaste rechtsgrondslag is voorgeschreven.

C 77/3

10. Dit akkoord treedt in werking op de dag volgend op die
van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Het is van toepassing op elk herschikkingsvoorstel dat vanaf de
dag van inwerkingtreding wordt ingediend.

9.
Het voorstel tot herschikking wordt bestudeerd door een
adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Deze groep brengt
het Europese Parlement, de Raad en de Commissie zo spoedig
mogelijk advies uit over de vraag of het voorstel geen andere
materiële wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn
aangegeven.

De toepassing van dit akkoord wordt drie jaar na de inwerkingtreding ervan geëvalueerd. De juridische diensten van de instellingen die het akkoord ondertekend hebben, dienen te dien
einde een evaluatieverslag in en stellen eventueel de nodige
aanpassingen voor.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigse november tweeduizendeneen.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

Voor de Commissie

De voorzitster

De voorzitter

De voorzitter

VERKLARINGEN
Gemeenschappelijke verklaring betreffende punt 2
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie constateren dat de herschikking „verticaal” kan zijn (het
nieuwe besluit vervangt één enkel vorig besluit), dan wel „horizontaal” (het nieuwe besluit vervangt
verscheidene parallelle vorige besluiten die over eenzelfde onderwerp gaan).
Gemeenschappelijke verklaring betreffende punt 4
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie komen overeen dat, wanneer binnen een bepaling een
op zichzelf staande wijziging in feite de inhoud zelf van de bepaling wijzigt, deze bepaling geacht wordt
volledig te zijn gewijzigd.
Verklaring van het Europees Parlement en de Raad betreffende punt 6, onder b)
Het Europees Parlement en de Raad nemen er akte van het de Commissie voornemens is in haar „COMdocumenten” de materiële wijzigingen en nieuwe overwegingen aan te geven tegen een grijze achtergrond.
Gemeenschappelijke verklaring betreffende punt 9
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie nemen er nota van dat het, om een goede toepassing
van dit akkoord te garanderen, in het bijzonder nodig is dat hun juridische diensten over genoeg personeelsleden beschikken opdat het aantal vertegenwoordigers in de adviesgroep toereikend is om de
voorstellen tot herschikking van de Commissie met spoed te kunnen bestuderen, zodat onverwijld advies
aan de instellingen kan worden uitgebracht.

C 77/4
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COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
27 maart 2002
(2002/C 77/02)

1 euro

=

7,4332

Deense kroon

=

9,0221

Zweedse kroon

=

0,6139

Pond sterling

=

0,8746

US-dollar

=

1,3897

Canadese dollar

=

115,92

Japanse yen

=

1,4656

Zwitserse frank

=

7,711

Noorse kroon

=

87,37

IJslandse kroon (2)

=

1,6569

Australische dollar

=

2,0068

Nieuw-Zeelandse dollar

=

10,0579

Zuid-Afrikaanse rand (2)

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.
(2) Bron: Commissie.

28.3.2002
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INTERPRETATIEVE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE HET RIJBEWIJS IN DE
EU
(2002/C 77/03)
Deze interpretatieve mededeling tracht achtergrondinformatie te verstrekken met betrekking tot de actuele
stand van de communautaire wetgeving inzake het rijbewijs. De verstrekte informatie moet zowel bestuurlijke autoriteiten als de gewone burger helpen de werkingssfeer, effecten en implicaties te beoordelen
van het huidige juridische systeem betreffende het rijbewijs binnen de Gemeenschap.
In deel 1 wordt achtergrondinformatie verstrekt over de actuele stand van het communautaire recht met
betrekking tot het rijbewijs, waarbij het juridische kader beschreven wordt en een vergelijkend overzicht
gegeven wordt van aan rijbewijzen gerelateerde aspecten, die — tot nog toe — niet geharmoniseerd zijn.
Deel II van dit document bevat juridische richtsnoeren die opgesteld zijn door het bestaande communautaire kader te interpreteren. Deze richtsnoeren dragen bij tot een consequente toepassing van de rijbewijsregelgeving binnen de gehele Gemeenschap.

Definities
In deze mededeling verstaat men onder:
„EG” (in combinatie met een artikelnummer): het Verdrag, vastleggende de Europese Gemeenschap, zoals
laatst gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam;
„EER”: de Europese Economische Ruimte;
„eerste richtlijn”: de Richtlijn 80/1263/EEG van de Raad betreffende de introductie van een Gemeenschapsrijbewijs (1);
„tweede richtlijn”: Richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (2);
„groep 1 rijbewijzen”: rijbewijzen van een van de volgende voertuig (sub-)categorieën: A, B, BE, A1 en B1,
zoals gedefinieerd door Richtlijn 91/439/EEG (bijlage III, punt 1.1);
„groep 2 rijbewijzen”: rijbewijzen van een van de volgende voertuig (sub-)categorieën: C, CE, D, DE, C1,
C1E, D1 en D1E, zoals gedefinieerd door Richtlijn 91/439/EEG (bijlage III, punt 1.2);
„gastlidstaat”: de lidstaat, waar de houder van het rijbewijs zijn vaste woon-/verblijfplaats heeft, doch welke
niet het oorspronkelijke rijbewijs heeft afgegeven (maar het rijbewijs van de lidstaat van uitgifte heeft
omgewisseld/vernieuwd);
„lidstaat van uitgifte”: de lidstaat, welke het eerste rijbewijs heeft uitgegeven aan de betreffende houder van
het rijbewijs (welke niet noodzakelijkerwijze de nationaliteit van deze lidstaat behoeft te hebben);
„EHJ”: Europese Hof van Justitie.

(1) PB L 375 van 31.12.1980, blz. 1.
(2) PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1.

C 77/5
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Deel I
BESCHRIJVENDE SAMENVATTING VAN COMMUNAUTAIRE
RIJBEWIJSREGLEMENTERING

Het juridische kader van Europese wetgeving, jurisprudentie
van het Europees Hof en de aspecten die tot nog toe niet
geharmoniseerd zijn, worden hieronder in grote trekken weergegeven.
A. JURIDISCH KADER: WETGEVING EN JURISPRUDENTIE
A.1. Richtlijn 80/1263/EEG van de Raad betreffende de
invoering van een Europees rijbewijs (3)
Deze richtlijn is volledig ingetrokken door artikel 13 van Richtlijn 91/439/EEG. Desalniettemin is ze van toepassing op een
uiteenlopende reeks van praktijkgevallen die zich tijdens de
geldigheidsduur van de eerste richtlijn voordeden, maar die
vanwege de bijzondere constellatie nog steeds effecten kunnen
hebben in de huidige tijd (zie bijlage II voor een beschrijving
en interpretatie van dergelijke gevallen).

A.2. Richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het
rijbewijs
De „tweede richtlijn” betreffende het rijbewijs vormt de kern
van het juridische kader van de communautaire rijvaardigheidseisen. De richtlijn trad op 1 juli 1996 in werking. In zeer
algemene termen harmoniseert de tweede richtlijn de rijbewijscategorieën en introduceert ze behalve een verplicht theorie- en
praktijkexamen ook minimumleeftijden voor de bevoegdheid
bepaalde voertuigen te besturen. Verder legt de richtlijn het
beginsel van onderlinge erkenning van rijbewijzen vast die
afgegeven zijn door een lidstaat, en bepaalt de richtlijn dat
het hebben van een gewone verblijfplaats een vereiste is voor
het verkrijgen van het rijbewijs. De tweede richtlijn bevat tevens bepalingen met betrekking tot minimumgezondheidseisen
en introduceert daarnaast een model van een geharmoniseerd
Europees rijbewijs. Aanvullende bepalingen hebben betrekking
op het effect van annulering, intrekking en beperking van rijbewijzen.
De tweede richtlijn vormt slechts één punt in de ontwikkeling
van communautaire rijbewijsregelgeving en draagt bij tot de
geleidelijke harmonisatie. Aspecten die niet door de tweede
richtlijn geharmoniseerd zijn, worden hieronder aangegeven
(paragraaf B). De tweede richtlijn is in eerste instantie gewijzigd
door Richtlijn 94/72/EG van de Raad (4), die artikel 1, lid 1,
van Richtlijn 91/439/EEG wijzigde, zodat voor Zweden en
Finland een overgangsperiode gold voor wat hun plastic rijbewijzen betreft tot 31 december 1997.

Beschikking 96/427/EEG van de Commissie (6) betreft een afwijking van de bepalingen van bijlage III van de tweede richtlijn voor wat corrigerende glazen voor oogafwijkingen betreft.
Richtlijn 97/26/EG van de Raad (7) introduceert een comité
voor het rijbewijs, waaraan een beperkt wetgevend vermogen
werd overgedragen op het gebied van aanpassingen van bijlage
II en III van de tweede richtlijn aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Tevens specificeert deze richtlijn verdere geharmoniseerde codes voor beperkingen van de rijbevoegdheid en voertuigaanpassingen.
Beschikking 2000/275/EG van de Commissie (8) stelt voor elk
geldig model rijbewijs tabellen van gelijkwaardigheid vast tussen categorieën van rijbewijzen die afgegeven zijn vóór implementatie van Richtlijn 91/439/EEG, en de geharmoniseerde
categorieën zoals gedefinieerd in artikel 3 daarvan. Deze beschikking werd goedgekeurd overeenkomstig de verplichting
zoals vastgelegd in artikel 10 van de richtlijn.
Ten slotte specificeert Richtlijn 2000/56/EG van de Commissie (9) verder de lijst met geharmoniseerde codes voor rijbeperkingen en voertuigaanpassingen. De richtlijn herziet ook bijlage
II van Richtlijn 91/439/EG met betrekking tot theorie- en praktijkexamens, om zodoende deze bijlageaan te passen aan technologische en wetenschappelijke vooruitgang op dit gebied.
A.3. Jurisprudentie
— Arrest van het Hof 16/78 — Choquet
In dit eerste arrest, dat rechtstreeks betrekking heeft op de
rijbewijsreglementering, benadrukt het Hof het gebrek aan
harmonisatie op dit gebied op dat moment. Door deze
leemte werd erkenning van rijbewijzen in andere lidstaten
vrijwel onmogelijk. De leemte vormde dan ook een belemmering voor het vrije verkeer van personen. Dit arrest was
de belangrijkste impuls voor de eerste initiatieven op het
gebied van de harmonisatie van rijbewijzen op communautair niveau.

— Arrest van het Hof C-193/94 — Skanavi
Dit arrest heeft betrekking op de situatie vóór 1 juli 1996.
Daarnaast interpreteert het specifieke aspecten van de juridische situatie na de inwerkingtreding van de tweede richtlijn. Het Hof verwees naar de verplichting rijbewijzen in te
wisselen overeenkomstig de eerste richtlijn en naar het verband tussen deze verplichting en de reikwijdte van artikel
43 van het EG-Verdrag. Verder verduidelijkte het Hof de
proportionaliteit van nationale boetes, het onderscheid tussen de rijbevoegdheid en het rijbewijsdocument, de problemen voortvloeiende uit de harmonisatie van rijbewijzen en
de reikwijdte van het beginsel van onderlinge erkenning.

Verdere wijzigingen zijn doorgevoerd door Richtlijn 96/47/EG
van de Raad (5), waarin een Europees rijbewijs in de vorm van
een plastic kaart als alternatief voor een papieren rijbewijs
geïntroduceerd wordt. De wijziging is in de tweede richtlijn
opgenomen als „bijlage I bis”.
(3)

PB L 375 van 31.12.1980, blz. 1.
(4) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 86.
(5) PB L 235 van 17.9.1996, blz. 1.
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(6)
(7)
(8)
(9)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

175 van 13.7.1996, blz. 34.
150 van 7.6.1997, blz. 41.
91 van 12.4.2000, blz. 1.
237 van 21.9.2000, blz. 45.
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— Arrest van het Hof C-230/97 — Awoyemi
Dit arrest verduidelijkt de situatie van houders van rijbewijzen die afgegeven zijn in derde landen, en interpreteert de
inwisselingseis zoals vastgelegd in Richtlijn 80/1263/EEG.
Bovendien wordt gewezen op het toepassingsgebied en de
juridische implicaties van het beginsel van onderlinge erkenning.

B. VERGELIJKEND OVERZICHT VAN ASPECTEN DIE NIET GEHARMONISEERD ZIJN

In dit deel wordt getracht een vergelijkend overzicht te geven
van alle aspecten op rijbewijsgebied die op communautair niveau tot nu toe nog niet geharmoniseerd zijn. Voor het merendeel van deze aspecten geldt dat ze door bepalingen van de
tweede richtlijn expliciet uitgezonderd zijn van volledige harmonisatie. Artikelen die in de titels aangehaald worden, zijn
verwijzingen naar die vrijstellingen.
Voor het merendeel van de paragrafen in dit deel heeft de
tweede richtlijn al een zekere mate van harmonisatie tot stand
gebracht. Desondanks laat de richtlijn handelingsruimte toe
voor de lidstaten voor wat betreft de in die paragrafen beschreven onderwerpen, bijv. door alleen minimumeisen voor te
schrijven of door een keuze uit twee opties te bieden, zoals
in het geval van het Europese rijbewijs. Derhalve bestaan er in
de nationale rijbewijsreglementering aanzienlijke praktische en
juridische verschillen op die gebieden.
NB. Het vergelijkend overzicht is niet overal volledig omdat de

mate van samenwerking van de kant van de lidstaten verschillend was. In sommige gevallen is de relevante informatie niet
compleet of niet beschikbaar.
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welke zijn gedefinieerd als „groep 1” en „groep 2” rijbewijzen
(zie definities).
Punt 3 van bijlage III bepaalt dat een aanvrager van een groep
1-rijbewijs alleen een medisch onderzoek moet ondergaan wanneer er tijdens de aanvraagprocedure ernstige twijfels rijzen
omtrent de rijbekwaamheid van de aanvrager. Na de afgifte
van een rijbewijs is er voor houders van een groep 1-rijbewijs
geen verplicht medisch onderzoek voorgeschreven. Punt 4 van
bijlage III bepaalt dat vóór afgifte van een groep 2-rijbewijs een
medisch onderzoek verplicht is. Daarna voorziet de richtlijn in
het opleggen van periodieke onderzoeken zonder specifieke
tussenpozen daarvoor vast te leggen.
De twee hierboven beschreven kwesties houden sterk verband
met elkaar: in de meeste juridische systemen valt de geldigheidsduur van een bepaalde rijbewijscategorie samen met de
periodiciteit die geldt voor een volgend medisch onderzoek. Dit
betekent dat de houder van een rijbewijs een medisch onderzoek moet ondergaan op het moment dat hij zijn verlopen
rijbewijs verlengt.
Vergelijkend overzicht van nationale bepalingen met betrekking
tot de geldigheid van rijbewijzen
De exacte juridische verwijzing naar nationale wetgeving wordt
voor elke lidstaat tussen haakjes aangegeven. Tenzij anderszins
aangegeven impliceert de vermelding van een specifieke geldigheidsperiode de oplegging van een medisch onderzoek bij verlenging van het desbetreffende rijbewijs.
Belgie (artikel 21, artikel 44, Koninklijk Besluit betreffende het
rijbewijs, 23.3.1998)
Groep 1:

onbeperkte geldigheid.

Groep 2:

geldig gedurende 5 jaar tot een leeftijd van
50 jaar; wanneer de bestuurder 48-50 jaar
is: geldig tot diens 53e verjaardag; geldig
gedurende 3 jaar wanneer de houder van
het rijbewijs ouder is dan 50.

B.1. Geldigheidsduur en periodiciteit van medische onderzoeken
Algemene vrijstelling in artikel 1, lid 3
Het feit dat de lidstaten allemaal een andere geldigheidsduur
kennen, is een gevolg van het afwijken van de harmonisatieverplichting zoals vastgesteld door artikel 1, lid 3, van de
tweede richtlijn. Deze bepaling zondert de geldigheidsduur uit
van harmonisatie op communautair niveau door lidstaten toe
te staan nationale bepalingen op te leggen. Sommige lidstaten
kennen geen beperkingen voor de geldigheidsduur van specifieke categorieën; in de volgende landen zijn het rijbewijs voor
de personenauto en dat voor de motorfiets onbeperkt geldig:

Denemarken (artikel 45 en 46, Bekendtgorelse om korekort,
11.3.1997)
Groep 1:

geldig gedurende 4 jaar wanneer de houder
71 jaar oud is, 3 jaar wanneer hij 72 is en 2
jaar wanneer hij 73-79 jaar oud is;
gedurende 1 jaar wanneer de houder ouder
is dan 80.

— België
— Duitsland
— Frankrijk
— Oostenrijk.
Uit de bepalingen in bijlage III van de tweede richtlijn vloeien
verschillende tussenpozen voor medische onderzoeken voort.
Bijlage III, eerste punt van de tweede richtlijn introduceert een
classificatie van bestuurders in twee verschillende groepen,

geldig tot de 70e verjaardag van de houder;

Groep 2:

geldig tot 50e levensjaar van de houder;
gedurende 5 jaar wanneer de houder 50-70
jaar oud is;
gedurende 4 jaar wanneer de houder 71 is,
3 jaar wanneer hij 72 is en 2 jaar wanneer
hij 73-79 jaar oud is;
gedurende 1 jaar wanneer de houder van
het rijbewijs ouder is dan 80.
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Duitsland (§ 23 Fahrerlaubnisverordnung, 26.8.1998)

gedurende 3 jaar wanneer de houder tussen
60-69 jaar oud is;

Groep 1:

onbeperkt geldig;

C1, C1E:

geldig tot het 50e levensjaar van de houder;
daarna gedurende 5 jaar;

C, CE:

geldig gedurende 5 jaar;

D1, D, D1E, DE: geldig gedurende 5 jaar; wanneer de houder
46-49 jaar oud is: tot diens 50e verjaardag;
gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 50 jaar.
Griekenland
31.1.1995)

(artikel

4

van

presidentieel

decreet

geldig tot het 65e levensjaar van de houder;
daarna gedurende 3 jaar.

Groep 2, B+E
en B beroeps:

geldig gedurende 5 jaar tot het 65e levensjaar van de houder; daarna gedurende 3
jaar.

Spanje (artikel 16-17, RD 772/97 — Reglamento General de
Conductores, 30.5.1997)

Groep 2:

gedurende 1-3 jaar (bepaald aan de hand
van een medisch onderzoek) wanneer de
houder ouder is dan 70 jaar.
Italië (artikel 126, Codice della Strada)
Groep 1:

geldig gedurende 10 jaar tot het 50e levensjaar van de houder;
gedurende 5 jaar wanneer de houder 51-70
jaar oud is;

19/95,

Groep 1:

Groep 1:

28.3.2002

gedurende 3 jaar wanneer de houder ouder
is dan 70 jaar.
C, CE:

geldig gedurende 5 jaar tot het 65e levensjaar van de houder;
gedurende 2 jaar wanneer de houder ouder
is dan 65 jaar.

D, DE:

geldig gedurende 5 jaar tot het 60e levensjaar van de houder;
gedurende 1 jaar wanneer de houder 60-65
jaar oud is;

geldig gedurende 10 jaar tot het 45e levensjaar van de houder;

geen verlenging na het 65e levensjaar.

gedurende 5 jaar wanneer de houder 45-70
jaar oud is;

Luxemburg (Règlement grand ducal, 11.8.1996)

gedurende 2 jaar wanneer de houder ouder
is dan 70.

Groep 1:

geldig tot het 50e levensjaar van de houder;

geldig gedurende 5 jaar tot het 45e levensjaar van de houder;

gedurende 10 jaar wanneer de houder tussen 51-70 jaar oud is;

gedurende 3 jaar wanneer de houder 45-60
jaar oud is;

gedurende 3 jaar wanneer de houder ouder
is dan 70 jaar;

gedurende 2 jaar wanneer de houder ouder
is dan 60.

gedurende 1 jaar wanneer de houder ouder
is dan 80 jaar.
Groep 2:

Frankrijk:
Groep 1:

onbeperkt geldig.

Groep 2:

geldig gedurende 5 jaar tot het 60e levensjaar van de houder;

gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 50 jaar;
gedurende 3 jaar wanneer de houder ouder
is dan 70 jaar;

gedurende 2 jaar wanneer de houder 60-76
jaar oud is;
gedurende 1 jaar wanneer de houder ouder
is dan 76 jaar.

geldig gedurende 10 jaar tot het 50e levensjaar van de houder;

geen verlenging na het 75e levensjaar.
Nederland (artikel 122 van de WVW 1994)
Geldigheid:

Ierland:
Groep 1:

Groep 1:

tot de 70e verjaardag van de houder, wanneer hij 60-65 jaar oud is;

gedurende 3 jaar wanneer de houder 60-69
jaar oud is;

gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 64 jaar.

gedurende 1-3 jaar (bepaald aan de hand
van een medisch onderzoek) wanneer de
houder ouder is dan 70 jaar.
Groep 2:

gedurende 10 jaar tot het 60e levensjaar;

geldig gedurende 3-10 jaar (optioneel) tot
het 60e levensjaar van de houder;

geldig gedurende 3-10 jaar (bepaald aan de
hand van een medisch onderzoek) tot het
60e levensjaar van de houder;

Groep 2:

gedurende 10 jaar tot het 60e levensjaar;
tot de 70e verjaardag van de houder, wanneer hij 60-65 jaar oud is;
gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 64 jaar.
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Periodiek medisch onderzoek:

Periodiek medisch onderzoek:

Groep 1:

bij 70 jaar; vervolgens elke 5 jaar.

Groep 1:

Groep 2:

bij 70 jaar; vervolgens elke 5 jaar (wordt
herzien).

bij het bereiken van het 45e, 60e, 70e levensjaar, daarna elke 5 jaar.

Groep 2:

bij het bereiken van het 45e levensjaar,
daarna elke 5 jaar.

Oostenrijk (artikel 20-21 Führerscheingesetz, 30.10.1997)
Groep 1:

Groep 2:

onbeperkt geldig (de facto: conform
§ 27(1)4. FSG het rijbewijs is geldig tot
100e jaar).
geldig gedurende 5 jaar tot het
jaar van de houder;

60e

levens-

gedurende 2 jaar wanneer de houder ouder
is dan 60 jaar.
Portugal (artikel 7, Decreto Regulamentar 65/94, 18.11.1994)
Groep 1:

Geldigheid:
Groep 1:

gedurende 10 jaar.

Groep 2:

gedurende 10 jaar.

Periodiek medisch onderzoek:
Groep 1:

bij het bereiken van het 70e levensjaar.

Groep 2:

bij het bereiken van het 45e levensjaar,
daarna elke 5 jaar.

geldig tot het 65e levensjaar van de houder;
gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 65 jaar;
gedurende 2 jaar wanneer de houder ouder
is dan 70 jaar.

C, CE:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:
Geldigheid:
Groep 1:

geldig tot het 40e levensjaar van de houder;

credit-card model: 10 jaar (puur administratieve vernieuwing);

gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 40 jaar;
gedurende 3 jaar wanneer de houder ouder
is dan 65 jaar;

D, DE:

vanaf 70: beide modellen geldig gedurende
3 jaar.
Groep 2:

gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 45 jaar;

geldig tot het 40e levensjaar van de houder;

gedurende 1 jaar wanneer de houder ouder
is dan 65 jaar.

geen verlenging wanneer de houder ouder is
dan 65 jaar.

Periodiek medisch onderzoek:
Groep 1:

op 70 jarige leeftijd; vervolgens elke 3 jaar.

Groep 2:

geldig tot het 45e levensjaar van de houder;

Finland (artikel 33, decreet 5.1.1996)

gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 45 jaar;

Geldigheid:

geldig tot het

70e

Noorwegen:
Groep 1:

geldig tot het 100e levensjaar van de houder.

Groep 2:

gedurende 10 jaar tot het 60e levensjaar van
de houder;

levensjaar van de houder;

gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 70 jaar.
C1E, CE, D1,
D1E, D, DE:

gedurende 1 jaar wanneer de houder ouder
is dan 65 jaar.

eerste geldigheidsfase van 2 jaar; hierna geldig tot het 70e levensjaar van de houder;
gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 70 jaar.

A1, A, C1, C:

geldig tot het 45e levensjaar van de houder;

gedurende 2 jaar wanneer de houder ouder
is dan 68 jaar.

gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 40 jaar;

B:

papieren model: geldig tot het 70e levensjaar van de houder;

geldig tot het 70e levensjaar van de houder;

gedurende 5 jaar wanneer de houder ouder
is dan 60 jaar;

geen verlenging wanneer de houder ouder is
dan 70 jaar.

gedurende 1 jaar wanneer de houder ouder
is dan 70 jaar.
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Medisch onderzoek bij bestuurders uit groep 1 bij de eerste
afgifte van het rijbewijs — bijlage III

B.3. Aspecten met betrekking tot specifieke voertuig(sub)categorieën

Momenteel eist slechts een klein aantal lidstaten een medisch
onderzoek bij de eerste afgifte van een groep 1-rijbewijs. In de
praktijk komt het erop neer dat een eigen verklaring overgelegd moet worden. Een dergelijk attest wordt beschouwd als
voldoende bewijs voor de geschiktheid van de aanvrager om
een voertuig te besturen.

— Invoering van subcategorieën — artikel 3, lid 2

B.2. Gelijkwaardigheid
artikel 10

van

voertuigcategorieën

Artikel 3, lid 2, van de tweede richtlijn bepaalt dat voor het
besturen van voertuigen van de voertuigcategorieën A, B,
B+E, C, C+E, D en D+E enkele of alle van onderstaande
subcategorieën in een lidstaat ingevoerd mogen worden (11).
A1:

lichte motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van meer dan 50 cm3 of een maximumsnelheid van meer dan 45 km/h, en minder dan
125 cm3 en met een vermogen van niet meer
dan 11 kW;

B1:

gemotoriseerde drie- en vierwielers met een
cilinderinhoud van meer dan 50 cm3 of een maximumsnelheid van meer dan 45 km/h en een ledige
massa van ten hoogste 550 kg;

C1:

vrachtwagens met een maximaal toegestane massa
van meer dan 3,5 ton, maar niet meer dan 7,5 ton;

—

Artikel 10 van de tweede richtlijn bepaalt dat lidstaten, na
raadpleging van de Commissie, de gelijkwaardigheid vast mogen stellen tussen de categorieën van rijbewijzen die afgegeven
zijn vóór de omzetting van de tweede richtlijn, en de categorieën die vastgelegd zijn in artikel 3 van die richtlijn. De communautaire wetgeving harmoniseert derhalve niet voertuigcategorieën van rijbewijzen die afgegeven zijn vóór de inwerkingtreding van de tweede richtlijn.

In de praktijk bleken de nationale classificatiesystemen vóór de
inwerkingtreding van communautaire regelgeving op dit gebied
onderling sterk af te wijken. Doordat in het verleden verschillende normen gehanteerd zijn voor het classificeren van voertuigen, zal een en ander voor een aanzienlijk aantal EU-burgers
gevolgen blijven hebben. Met name de effecten die betrekking
hebben op rijbewijzen die afgegeven zijn in lidstaten die geen
beperkingen kennen ten aanzien van de geldigheidsduur, zullen
merkbaar zijn, zodat er rijbewijzen in omloop zullen blijven
met daarop ongeharmoniseerde voertuigcategorieën.

Overeenkomstig artikel 10 van de tweede richtlijn zijn onlangs
gelijkwaardigheidstabellen opgesteld en opgenomen in een beschikking van de Commissie inzake gelijkwaardigheid tussen
bepaalde categorieën van rijbewijzen (10). Uit de tabellen blijkt
dat er binnen de EER momenteel meer dan 80 rijbewijsmodellen geldig en in omloop zijn; de meeste zijn afgegeven vóór de
omzetting van de tweede richtlijn.

C1+E: samenstellen van voertuigen waarbij het trekkende
voertuig tot subcategorie C1 behoort, op voorwaarde dat de massa van het samenstel niet meer
is dan 12 ton; de maximaal toegestane massa van
de aanhangwagen mag niet hoger zijn dan de ledige
massa van het trekkende voertuig;
D1:

bussen met meer dan 8 maar niet meer dan 16
zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend;

D1+E: samenstellen van bussen die behoren tot subcategorie D1, met een aanhangwagen met een massa van
meer dan 750 kg; de maximaal toegestane massa
van het samenstel mag niet meer zijn dan 12 ton
en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen mag de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijden; de aanhangwagen mag niet
gebruikt worden voor het vervoer van personen.
De volgende subcategorieën zijn in de lidstaten ingevoerd:

Een oplossing voor de huidige situatie kan op een van de twee
hieronder genoemde manieren gerealiseerd worden:

België: C1, D1, C1+E, D1+E
Denemarken: geen subcategorieën

— een algemene intrekking van alle rijbewijzen die afgegeven
zijn vóór de inwerkingtreding van de tweede richtlijn en die
nog steeds in omloop zijn. In plaats daarvan zouden dan
rijbewijzen afgegeven worden die voldoen aan de eisen
zoals beschreven in de tweede richtlijn;

Duitsland: A1, C1, D1, C1+E, D1+E

— de invoering van een geharmoniseerde geldigheidsperiode
voor alle rijbewijscategorieën. Op deze manier zouden uiteindelijk oude rijbewijsmodellen verdwijnen.

Frankrijk: A1, B1

(10) Beschikking 2000/275/EG van de Commissie van 21 maart 2000
inzake gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen (PB L 91 van 12 april 2000, blz. 1).

Griekenland: A1
Spanje: A1, C1, D1, C1+E, D1+E

Italië: A1
(11) De exacte bewoording van de definities vloeit voort uit een gecombineerde versie van artikel 3, lid 2, en artikel 3, lid 3, van de
tweede richtlijn.
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Luxemburg: A1, C1, D1, C1+E
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Spanje:

B1 met rijbewijs A (Real Decreto
772/1997, artikel 5)

Frankrijk:

B1 met rijbewijs A of A1

Ierland:

B1 alleen met rijbewijs B

Italië:

B1 met rijbewijs A of A1

Finland: A1, C1, D1, C1+E, D1+E

Luxemburg:

B1 alleen met rijbewijs B

Zweden: A1

Nederland:

B1 alleen met rijbewijs B

Verenigd Koninkrijk: A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E

Oostenrijk:

voertuigen van categorie B1 met een
maximaal toegestane massa van niet
meer dan 400 kg mogen bestuurd worden door een persoon met rijbewijs A
of B; voertuigen van categorie B1 met
een maximaal toegestane massa van
meer dan 400 kg mogen alleen bestuurd worden door een persoon met
rijbewijs B (§ 2, lid 1, Führerscheingesetz, 30.10.1997)

Portugal:

B1 met rijbewijs A of A1

Finland:

B1 met rijbewijs A

Verenigd
Koninkrijk:

B1 met rijbewijs A (Regulation nr.
2824/1996, artikel 6, lid 8)

Noorwegen:

B1 alleen met rijbewijs B.

Nederland: geen subcategorieën
Oostenrijk: C1, C1+E
Portugal: A1

— Aanvullende criteria voor categorie A1 — artikel 3, lid 5
Artikel 3, lid 5, bepaalt dat lidstaten aanvullende beperkende voorschriften mogen opleggen voor subcategorie
A1. De volgende lidstaten hebben dergelijke beperkingen
ingevoerd:
Duitsland:

Spanje:

bestuurders jonger dan 18 jaar mogen
niet op motorfietsen rijden die een
maximumsnelheid hebben van meer
dan 80 km/h (artikel 5, § 28, Fahrerlaubnisverordnung, 18.8.1998)
motorfietsen waarvoor een rijbewijs van
categorie A1 voldoende is, mogen geen
vermogen/gewichtsverhouding hebben
van meer dan 0,11 kW/kg (artikel 5,
lid 1, Real Decreto 772/97).

Geen enkele andere lidstaat heeft een aanvullend voorschrift
opgelegd voor subcategorie A1.

— Het besturen van een voertuig van categorie B1 met een rijbewijs
A1 of A — artikel 5, lid 3, onder a)
Lidstaten mogen personen met een rijbewijs A1 of A toestaan een voertuig van categorie B1 te besturen, mits het
voertuig de nationale grenzen niet overschrijdt. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de voorwaarden die
gelden voor het besturen van een voertuig uit categorie
B1, voorzover deze categorie in de betreffende lidstaat ingevoerd is:

— Het besturen van een voertuig van categorie A1 met rijbewijs B
— artikel 5, lid 3, onder b)
Lidstaten mogen personen met een rijbewijs B toestaan een
lichte motorfiets (die zou behoren tot subcategorie A1) te
besturen, mits het voertuig de nationale grenzen niet overschrijdt.
Onderstaand overzicht heeft alleen betrekking op lidstaten
die bovengenoemd recht ingevoerd hebben en beschrijft de
aanvullende eisen:
België:

twee jaar praktijkervaring met rijbewijs
B

Spanje:

twee jaar ervaring met rijbewijs B en
een theorie-examen

Frankrijk:

twee jaar ervaring met rijbewijs B. Een
vrijwillige training van 6 uur wordt momenteel overwogen. De training kan in
de toekomst verplicht worden

België:

B1 alleen met rijbewijs B

Denemarken:

voor driewielers is een rijbewijs A of B
voldoende; voor vierwielers is een rijbewijs B verplicht

Duitsland:

B1 alleen met rijbewijs B (§ 6, Fahrerlaubnisverordnung, 18.8.1998)

Italië:

het recht is als zodanig ingevoerd zonder aanvullende eisen

Griekenland:

B1 alleen met rijbewijs B (artikel 4, lid 7,
van presidentieel decreet 19/95)

Oostenrijk:

vijf jaar ervaring met rijbewijs B en 6
uur verplichte praktijktraining.
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— Het besturen van een voertuig van categorie C1 of D1 met rijbewijs B — artikel 5, lid 4
Overeenkomstig artikel 5, lid 4, onder a), mogen lidstaten,
na raadpleging van de Europese Commissie, toestaan dat op
hun grondgebied voertuigen van categorie D1 bestuurd
worden door personen van 21 jaar en ouder die minimaal
2 jaar een rijbewijs van categorie B hebben. Dergelijke
voertuigen mogen alleen door niet-commerciële organisaties ten behoeve van sociale doeleinden gebruikt worden;
de bestuurder moet als vrijwilliger werkzaam zijn.
Een dergelijk recht is alleen in het Verenigd Koninkrijk
ingevoerd.
Artikel 5, lid 4, onder b), bepaalt dat het onder omstandigheden anders dan beschreven onder lid 4, onder a), mogelijk is voertuigen van categorie C te besturen met een rijbewijs van categorie B.

B.4. Aspecten met betrekking tot minimumleeftijden
— Lagere leeftijdsgrens voor categorie B — artikel 6, lid 2
Overeenkomstig artikel 6, lid 2, kunnen de lidstaten afwijken van de eisen met betrekking tot de minimumleeftijd die
vastgesteld zijn voor de categorieën A, B en B+E (18 jaar),
en het desbetreffende rijbewijs afgeven vanaf 17 jaar.
In de volgende lidstaten ligt de minimumleeftijd beneden
18 jaar:
Duitsland:

17 jaar in het kader van een beroepsopleiding voor rijbewijs C en D

Ierland:

17 jaar; geen extra eisen

Oostenrijk:

17 jaar in het kader van „Vorgezogene
Lenkberechtigung” (rijden onder begeleiding)

Verenigd
Koninkrijk:

17 jaar; geen extra eisen.

Geen enkele lidstaat heeft dit recht ingevoerd.

— Rechtstreekse toegang tot zware motorfietsen — artikel 6, lid 1,
onder b)
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Voornoemd artikel bepaalt dat lidstaten kunnen afzien van
de eis dat een bestuurder met rijbewijs A ten minste 2 jaar
rijervaring met een lichte motorfiets moet hebben, om op
een zwaardere machine te rijden, wanneer de kandidaat
voor een rijbewijs A ten minste 21 jaar oud is („rechtstreekse toegang” (12).

— Erkenning van rijbewijs B afgegeven aan houders jonger dan 17
jaar — artikel 6, lid 3

Onderstaande lidstaten kennen geen rechtstreekse toegang
tot zware motorfietsen op 21-jarige leeftijd:

De lidstaten kunnen weigeren een rijbewijs dat afgegeven is
overeenkomstig artikel 6, lid 2, te erkennen als een op hun
grondgebied geldig rijbewijs.

Duitsland:

rechtstreekse toegang niet mogelijk voor
25e levensjaar

Ierland:

rechtstreekse toegang nooit mogelijk;
twee jaar rijervaring altijd vereist

Spanje:

rechtstreekse toegang nooit mogelijk;
twee jaar rijervaring altijd vereist.

Alle overige lidstaten staan toe dat kandidaten van 21 jaar
en ouder direct op een zware motorfiets stappen.
(12) Artikel 6, lid 1, onder b), in combinatie met bijlage II, punt 8.1.2,
van de tweede richtlijn voorziet in onderstaand verschil tussen
rechtstreekse toegang en progressieve toegang tot zware motorfietsen:
progressieve toegang: voor de bevoegdheid een motorfiets te besturen
met een vermogen van meer dan 25 kW of een vermogen/gewichtsverhouding van meer dan 0,16 kW/kg geldt dat de bestuurder rijbewijs A moet bezitten en minimaal 2 jaar rijervaring moet
hebben op minder zware motorfietsen;
rechtstreekse toegang: de eis met betrekking tot rijervaring hoeft niet
te worden gesteld wanneer de kandidaat ten minste 21 jaar oud is
en een specifiek examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag met
goed gevolg afgelegd heeft.

De leeftijdsgrens is in alle andere lidstaten 18 jaar.

Duitsland, Oostenrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk
erkennen rijbewijzen die afgegeven zijn overeenkomstig de
leden 2 en 3 van artikel 6.
Denemarken en Luxemburg erkennen dergelijke rijbewijzen
in het geval van toeristen, maar niet in het geval van personen die zich metterwoon op hun grondgebied vestigen.
Alle overige lidstaten erkennen geen rijbewijzen B van houders jonger dan 18 en staan derhalve ook niet toe dat zij
op hun grondgebied rijden zolang ze nog geen 18 jaar oud
zijn.

B.5. In derde landen afgegeven rijbewijzen (artikel 8, lid 6)
De lidstaten hoeven geen rijbewijzen te erkennen die afgegeven
zijn in landen buiten de EU. Overeenkomstig artikel 8, lid 6, is
het recht om erkenning te weigeren, ook van toepassing in het
geval het rijbewijs dat oorspronkelijk afgegeven is, intussen
ingewisseld is voor een Europees model van een andere lidstaat
(doch alleen in het geval dat de houder zijn vaste woon/verblijfplaats in een andere lidstaat vestigt).
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B.6. Model van rijbewijs — bijlage I en bijlage I bis

B.7. Voorlopige rijbewijzen en certificaten

Richtlijn 96/47/EG, die de tweede richtlijn wijzigt, introduceerde in bijlage I van de richtlijn een rijbewijs in de vorm
van een plastic kaart als alternatief voor het papieren rijbewijs.
Deze plastic kaart is in de tweede richtlijn ingevoegd als „bijlage I bis”. Het staat de lidstaten vrij te kiezen welk type ze
willen gebruiken.

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen zgn. „voorlopige
rijbewijzen” afgegeven worden, die onder bepaalde voorwaarden toestemming geven om in het binnenland een motorvoertuig te besturen. De nationale wetgeving beschouwt dergelijke
vergunningen als onderdeel van de praktijkopleiding van de
bestuurder. Ze worden echter wel afgegeven zonder dat de
kandidaat verplicht is te slagen voor een rijexamen.

De vorm van de rijbewijzen is nog niet geheel geharmoniseerd.
Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat er twee typen
kunnen worden afgegeven. In de huidige communautaire wetgeving is geen regeling opgenomen die bepaalt dat bepaalde
rijbewijsmodellen verplicht omgewisseld moeten worden voordat de eerste of de tweede richtlijn in werking treedt. Ook
voorziet de huidige wetgeving niet in een geharmoniseerde
beperkte geldigheidsduur. Dit betekent dat er binnen de EER
nu meer dan 80 verschillende rijbewijsmodellen geldig en in
omloop zijn.

Dit aantal zal geleidelijk afnemen wanneer rijbewijzen welker
geldigheid verloopt bij toepassing van nationale wetgeving, in
alle lidstaten ingewisseld worden voor een van de twee geharmoniseerde Europese rijbewijzen. In lidstaten die voor bepaalde
voertuigcategorieën een onbeperkte geldigheidsduur kennen,
kan deze ontwikkeling echter tientallen jaren duren wanneer
er geen passende wettelijke maatregelen genomen worden.

De inhoud (d.w.z. de rechten) van rijbewijzen die vóór de
tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke wetgeving afgegeven zijn, komen aan bod in de paragraaf over de gelijkwaardigheid van voertuigcategorieën.

Artikel 1, lid 2, van Richtlijn 91/439/EEG bepaalt dat rijbewijzen die door lidstaten afgegeven zijn, onderling erkend moeten
worden. Bovengenoemde voorlopige rijbewijzen zijn echter
geen volwaardige rijbewijzen in de zin van de richtlijn. Artikel
7 van de richtlijn bepaalt dat voor het verkrijgen van een
rijbewijs met goed gevolg een examen inzake rijvaardigheid
en rijgedrag moet worden afgelegd. Daarom zijn voorlopige
rijbewijzen nationale documenten die afgegeven worden in
het kader van een rijopleiding; ze geven niet het recht een
motorvoertuig buiten de landsgrenzen van de betreffende lidstaat te besturen.

Verder wordt in alle lidstaten een aantal verschillende certificaten afgegeven, bijv. certificaten voor het halen van een examen,
voorlopige certificaten voor gestolen of verloren gegane rijbewijzen en medische attesten. Wanneer een rijbewijs verlopen,
gestolen of verloren gegaan is, moet de houder een nieuw
document aanvragen om te kunnen profiteren van het beginsel
van onderlinge erkenning.

B.8. Aantekeningen op rijbewijzen
Papieren model (bijlage I)

Plastic card model (bijlage Ia)

België

Denemarken

Griekenland

Duitsland

Spanje
(in voorbereiding plastic card)

Italië

Frankrijk

Portugal

Ierland

Finland

Luxemburg

Zweden

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Oostenrijk

Noorwegen

Liechtenstein
(in voorbereiding plastic card)

IJsland

Nationale bepalingen in het Verenigd Koninkrijk schrijven voor
dat een rijbewijs bestaat uit een rijbewijsgedeelte en een apart
deel voor de strafpunten. Omdat de nationale strafpuntsystemen momenteel niet geharmoniseerd zijn en verkeersovertredingen alleen overeenkomstig bilaterale overeenkomsten (13)
vervolgd kunnen worden, zijn dergelijke aantekeningen niet
relevant in andere lidstaten.

Ten aanzien van aantekeningen op rijbewijzen die afgegeven
zijn in andere lidstaten, gelden voor papieren rijbewijzen en
rijbewijzen in de vorm van een plastic kaart respectievelijk
punt 4 van bijlage I en punt 3 a) van bijlage I bis. Een gastland
mag in het rijbewijs die informatie vermelden die essentieel is
voor het uitreiken daarvan, op voorwaarde dat de lidstaat deze
soort informatie ook in de eigen rijbewijzen vermeldt en op
voorwaarde dat er genoeg ruimte overblijft voor het doel.
(13) Een conventie opgesteld op basis van artikel K.3 TEU (artikel 31
EU) voorziet in multilaterale erkennng van rijdiskwalificaties (Conventie inzake rijdiskwalificaties, PB C 216 van 10.7.1998, blz. 2)
en kan zodoende deze situatie verbeteren. Tot op heden, echter,
heeft slechts een lidstaat de conventie geratificeerd.
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C. OVERZICHT VAN BESTAANDE RIJBEWIJSCATEGORIEËN
Groep 1
Categorie A

Categorie B

Motorfietsen: een motorinhoud van
meer dan 125 cm3 en een vermogen
van meer dan 11 kW
Zware motorfietsen: een vermogen van
meer dan 25 kW of een vermogen/
gewichtsverhouding van meer dan
0,16 kW/kg (toegang: ofwel 21 jaar
oud of 2 jaar ervaring op een „lichte”
motorfiets (rijbewijs A)

Categorie B+E

Motorfietsen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste
3 500 kg en minder dan negen zitplaatsen; zij mogen worden gecombineerd met een aanhangwagen van
maximaal 750 kg

Samenstel van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig
uit categorie B en een aanhangwagen, waarbij het samenstel niet
valt in categorie B

Samenstellen: met een maximaal toegestane massa van niet meer dan
3 500 kg; de maximaal toegestane
massa van de aanhangwagen mag
niet hoger zijn dan de ledige massa
van het trekkende voertuig

Subcategorie A1

Subcategorie B1

Lichte motorfietsen: een motorinhoud
van niet meer dan 125 cm3 en een
motorvermogen van niet meer dan
11 kW
Bromfietsen met een maximumsnelheid
van minder dan 45 km/h of een motorinhoud van minder dan 50 cm3 vallen niet onder de richtlijn

Drie- en vierwielige voertuigen met
een maximale ontwerpsnelheid van
meer dan 45 km/h of een motorinhoud van meer dan 50 cm3; de ledige massa mag niet meer zijn dan
550 kg

Groep 2
Categorie C

Motorvoertuigen:
anders
dan die uit categorie D
waarvan de maximaal toegestane massa meer is dan
3 500 kg; mogen worden
gecombineerd met een aanhangwagen van maximaal
750 kg

Subcategorie C1

Motorvoertuigen anders dan
die uit categorie D, waarvan
de maximaal toegestane
massa
meer
is
dan
3 500 kg maar niet meer
dan 7 500 kg; mogen worden gecombineerd met een
aanhangwagen met een
maximaal toegestane massa
van niet meer dan 750 kg

Categorie C+E

Categorie D

Samenstellen van voertuigen waarvan het trekkende voertuig tot categorie C behoort en de aanhangwagen een maximaal
toegestane massa van
meer dan 750 kg heeft

Motorvoertuigen gebruikt
voor het vervoer van personen en voorzien van
meer dan negen zitplaatsen; mogen worden gecombineerd meteen aanhangwagen
met
een
maximaal
toegestane
massa van niet meer dan
750 kg

Subcategorie C1+E

Subcategorie D1

Samenstellen: het trekkende voertuig behoort
tot subcategorie C1 en
de aanhangwagen heeft
een maximaal toegestane
massa van meer dan
750 kg; de maximaal toegestane massa van het samenstel mag niet meer
zijn dan 12 000 kg en
de maximaal toegestane
massa van de aanhangwagen mag de ledige
massa van het trekkende
voertuig niet overschrijden

Motorvoertuigen gebruikt
voor het vervoer van personen en voorzien van
meer dan negen zitplaatsen echter niet meer dan
17; ze mogen worden gecombineerd met een aanhangwagen
met
een
maximaal
toegestane
massa van niet meer dan
750 kg

Categorie D+E

Samenstellen van voertuigen waarvan het trekkende
voertuig tot categorie D behoort en waarvan de aanhangwagen een maximaal
toegestane massa van meer
dan 750 kg heeft

Subcategorie D1+E

Samenstellen: het trekkende
voertuig behoort tot subcategorie D1 en de aanhangwagen heeft een maximaal
toegestane massa van meer
dan 750 kg; de totale
maximaal toegestane massa
van de combinatie mag niet
meer zijn dan 12 000 kg
en de maximaal toegestane
massa van de aanhangwagen mag de ledige massa
van het trekkende voertuig
niet overschrijden; de aanhangwagen mag niet gebruikt worden voor het vervoer van personen
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Deel II
JURIDISCHE RICHTSNOEREN VOOR DE INTERPRETATIE VAN
RICHTLIJN 91/439/EEG

Dit deel geeft een juridische interpretatie van specifieke bepalingen van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs, om
te zorgen dat deze richtlijn in de praktijk consequent en in
overeenstemming met de beginselen van het communautaire
recht wordt toegepast. Uit ervaring blijkt dat een bondige beschrijving van de meest voorkomende praktijkgevallen en van
de juiste juridische interpretatie van bestaande communautaire
wetgeving voor uitvoerende overheidsorganen, plaatselijke besturen en de onderdanen zelf onmisbaar is.

De verschillende interpretatieve delen zijn op dezelfde wijze
opgebouwd: het probleem wordt van de juridische kant bekeken, vervolgens wordt de kwestie aan de hand van een of meer
voorbeelden verduidelijkt en aan het einde van elk deel volgt
een juridische interpretatie.

C 77/15

Sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 91/439/EEG geschiedt
de inwisseling van een rijbewijs dat door een lidstaat is afgegeven, algemeen op zuiver vrijwillige basis. In dit verband
wordt in artikel 8, lid 1, van de richtlijn het volgende gesteld:

„Indien de houder van een door een lidstaat afgegeven rijbewijs zijn
gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat heeft overgebracht, kan
hij om inwisseling van zijn rijbewijs tegen een gelijkwaardig rijbewijs
verzoeken;”.

In een zeer beperkt aantal gevallen blijft een inwisseling van
het rijbewijs krachtens de tweede richtlijn echter mogelijk:

i) overeenkomstig artikel 8, lid 2, kan een lidstaat een rijbewijs
inwisselen om zijn nationale strafrechtelijke en politiële bepalingen te kunnen toepassen. Gezien het bovengenoemde
algemene beginsel van artikel 8, lid 1, moet dit echter aan
strikte regels gebonden zijn en mag dit uitsluitend worden
toegepast in geval van ernstige verkeersovertredingen;

A. VERPLICHTING TOT INWISSELING VAN HET RIJBEWIJS
A.1. Juridische aspecten
In artikel 8 van de eerste richtlijn werd gesteld dat het rijbewijs
van een houder die zijn gewone verblijfplaats in een andere
lidstaat verwerft, een jaar geldig blijft. Binnen die termijn eiste
het gastland de verplichte inwisseling van een rijbewijs dat in
een andere lidstaat was afgegeven.

ii) bij de verlenging van rijbewijzen die buiten het grondgebied
van de staat van afgifte verlopen, moet een inwisseling van
het document plaatsvinden. Deze inwisseling is evenwel
eerder het praktisch gevolg van de verlenging dan een inwisseling als zodanig.

A.2. Praktijkgevallen
De letterlijke tekst van artikel 8, lid 1, luidde als volgt:

„De lidstaten bepalen dat, indien de houder van een geldig nationaal
rijbewijs of rijbewijs van Europees model dat is afgegeven door een
lidstaat, een gewone woonplaats verwerft in een andere lidstaat, zijn
rijbewijs in deze laatste lidstaat maximaal geldig blijft gedurende het
jaar volgend op de verwerving van de woonplaats. Op aanvraag van
de betrokkene geeft de lidstaat waarin hij zijn gewone woonplaats
heeft verworven hem binnen voornoemde termijn, tegen inlevering van
zijn rijbewijs, een rijbewijs (Europees model) af voor de overeenkomstige categorie(ën), zonder dat hem de in artikel 6 bedoelde voorwaarden worden opgelegd. [. . .]”.

In artikel 13 van de tweede richtlijn werd echter bepaald dat de
eerste richtlijn per 1 juli 1996 vervalt. In artikel 1, lid 2, van de
tweede richtlijn werd het beginsel van onderlinge erkenning
van de door de lidstaten afgegeven rijbewijzen geïntroduceerd,
waardoor de bovengenoemde verplichting tot inwisseling van
het rijbewijs kwam te vervallen.

In de negende overweging van Richtlijn 91/439/EEG wordt
gesteld dat de verplichting om het rijbewijs om te wisselen
als zodanig een belemmering vormt voor het vrije verkeer
van personen en, rekening houdend met de in het kader van
de Europese integratie gemaakte vooruitgang, niet kan worden
geaccepteerd.

Voorbeeld 1:
Een houder van rijbewijs heeft zijn/haar gewone verblijfplaats na
1 juli 1996 naar Frankrijk overgebracht. Hij/zij wisselde zijn/
haar rijbewijs niet in. In 1997 eisen de Franse autoriteiten dat
hij/zij het rijbewijs inwisselt. Hij/zij beroept zich krachtens artikel
1, lid 2, van Richtlijn 91/439/EEG op de erkenning van zijn/
haar originele rijbewijs zonder enige formaliteit (14); bovendien
beroept hij/zij zich erop dat artikel 1, lid 2, een rechtstreekse
werking (15) heeft.

Voorbeeld 2:
De feiten zijn gelijk aan die in voorbeeld 1, met dat verschil dat
de houder van het rijbewijs zijn/haar gewone verblijfplaats tussen
1 juli 1995 en 1 juli 1996 naar de andere lidstaat heeft overgebracht.

Voorbeeld 3:
De feiten zijn gelijk aan die in voorbeeld 1, met dat verschil dat
de houder van het rijbewijs zijn/haar gewone verblijfplaats vóór 1
juli 1995 naar de andere lidstaat heeft overgebracht.
(14) Het Hof heeft in paragraaf 26 van C-193/94 (Skanavi) gesteld dat
rijbewijzen zonder enige formaliteit erkend moeten worden.
(15) In paragraaf 43 van het arrest van het Hof in de zaak C-230/97
(Awoyemi) wordt uitdrukkelijk gesteld dat artikel 1, lid 2, van de
tweede richtlijn een rechtstreekse werking heeft.
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A.3. Interpretatie van het Europees Hof van Justitie in
zaak C-193/94 (Skanavi)

A.4.2. De houder heeft zijn gewone verblijfplaats tussen 1 juli 1995
en 1 juli 1996 overgebracht

Sommige van de bepalingen van Richtlijn 80/1263/EEG werden door het arrest van het Hof van 29 februari 1996 in zaak
C-193/94 (Skanavi) verduidelijkt. Hoewel de eerste richtlijn
door Richtlijn 91/439/EEG is herroepen, moet toch naar het
bovengenoemde arrest worden verwezen, omdat de gevolgen
van bepalingen van de eerste richtlijn voor actuele zaken aantoonbaar zijn.

Zoals hiervoor reeds werd beschreven, werd bij artikel 8, lid 1,
van de eerste richtlijn de inwisseling van het rijbewijs binnen
een jaar verplicht gesteld. Met Richtlijn 91/439/EEG, die op 1
juli 1996 in werking trad, werd een inwisselingmechanisme
ingevoerd dat van zuiver vrijwillige aard was. De combinatie
van de twee uiteenlopende bepalingen in de eerste en de
tweede richtlijn leidde ertoe dat de verplichte inwisseling feitelijk met terugwerkende kracht per 1 juli 1995 werd afgeschaft,
één jaar vóór de inwerkingtreding van de tweede richtlijn. In
voorbeeld 2 kan een houder derhalve niet worden verplicht
zijn rijbewijs in te wisselen.

In dit arrest koppelt het Hof het recht om een voertuig te
besturen los van het rijbewijs als zodanig. Het recht om een
voertuig te besturen bleef ook behouden als de houder zijn
rijbewijs niet binnen de termijn van een jaar, zoals beschreven
in Richtlijn 80/1263/EEG, inwisselde. In artikel 8, lid 1, van de
eerste richtlijn, die tot 1 juli 1996 geldig was, werd gesteld dat
een lidstaat binnen de termijn van een jaar van de houder van
een rijbewijs dat in een andere lidstaat is afgegeven, eist dat hij
dit inwisselt (zie hierboven voor de letterlijke tekst van dat
artikel).
Bovendien stelde het Hof dat de afgifte van een rijbewijs tegen
inwisseling van een ander rijbewijs niet de grondslag vormt van
een nieuw recht om een voertuig te besturen op het grondgebied van het gastland, maar enkel het bewijs van het bestaan
van een dergelijk recht. Dit recht is door een andere lidstaat
aan de houder toegekend en wordt uitgedrukt door het rijbewijs dat in het kader van de inwisseling is afgegeven. Het Hof
bracht naar voren dat het oorspronkelijke rijbewijs in het land
van afgifte geldig blijft en dat het door de andere lidstaten nog
steeds wordt erkend, ongeacht of het al dan niet werd ingewisseld (paragraaf 32).
Wat betreft de evenredigheid van sancties voor het nalaten
van inwisseling heeft het Hof gesteld dat artikel 43 EG eraan in
de weg staat dat het besturen van een voertuig door iemand die
heeft nagelaten zijn rijbewijs in te wisselen, wordt gelijkgesteld
met het rijden zonder rijbewijs (paragraaf 39 van het arrest).
Dit juridisch oordeel is beslissend voor de beoordeling van de
evenredigheid van sancties.

A.4. Oplossing
Met het oog op de bestaande beginselen van het Gemeenschapsrecht, die door het Hof verder gespecificeerd zijn, is
het volgende op de bovengenoemde praktijkvoorbeelden van
toepassing:
A.4.1. De houder heeft zijn gewone verblijfplaats na 1 juli 1996
overgebracht
Het beginsel van onderlinge erkenning krachtens artikel 1, lid
2, van Richtlijn 91/439/EEG is met de inwerkingtreding van
deze richtlijn per 1 juli 1996 (16) rechtstreeks van toepassing.
Daarom kan de inwisseling vanaf die datum niet meer geëist
worden en geschiedt inwisseling op zuiver vrijwillige basis, dit
in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de tweede richtlijn. In voorbeeld 1 kunnen de lidstaten de inwisseling van het
rijbewijs dus niet verplichten.
(16) Zie het arrest van het Hof in zaak C-230/97, paragraaf 43.

A.4.3. De houder heeft zijn gewone verblijfplaats vóór 1 juli 1995
overgebracht
In dit geval heeft de houder een voertuig bestuurd met een
document dat na het verlopen van de termijn van een jaar
ongeldig is geworden, waardoor hij dus in strijd met de nationale administratieve wetgeving heeft gehandeld. Desalniettemin is het oorspronkelijke rijbewijs in het land van afgifte
geldig gebleven en moest het dus door alle andere lidstaten
nog steeds worden erkend. Daarom en omdat de inwisseling
met de inwerkingtreding van Richtlijn 91/439/EEG zuiver vrijwillig is geworden, moet een verplichte inwisseling van een
rijbewijs na de inwerkingtreding van de richtlijn worden beschouwd als een juridische formaliteit die in strijd is met de
bepalingen betreffende het vrije verkeer van personen (17).
In voorbeeld 3 kan de houder van een rijbewijs dus uitsluitend
onder zeer uitzonderlijke omstandigheden worden verplicht
zijn rijbewijs in te wisselen, met name als een nationale bepaling vóór 1 juli 1996 wordt toegepast op feiten die zich vóór
die datum hebben voorgedaan. Een Gemeenschapsonderdaan
kan echter bezwaar aantekenen tegen de toepassing van bepalingen die een verplichte inwisseling na 1 juli 1996 voorschrijven, omdat deze toepassing dan in strijd is met het Gemeenschapsrecht, zelfs wanneer de tweede richtlijn in de desbetreffende lidstaat nog niet is omgezet.
Voorbeeld 3 is in zoverre van theoretische aard dat er naar best
weten van de Europese Commissie geen dergelijke zaak aanhangig is voor een nationaal gerecht in enige lidstaat.
A.4.4. Het opleggen van sancties als de inwisseling van het rijbewijs
wordt nagelaten
Wat betreft overtredingen die vóór 1 juli 1995 werden gepleegd
(voorbeeld 3), is het navolgende ontleend aan de beginselen die
door het Hof zijn opgesteld: het nalaten van inwisseling van
het rijbewijs binnen een jaar krachtens de eerste richtlijn had
geen invloed op het recht om een voertuig te besturen, maar
vormde veeleer een inbreuk op het voldoen aan een administratieve verplichting. Het Hof bestempelde het opleggen van
strafsancties voor de niet-nakoming van de inwisselingsverplichting algemeen als onevenredig, ook wanneer de opgelegde sancties slechts van geldelijke aard zijn (paragraaf 37 van C-193/94
Skanavi).
(17) In analoge toepassing van bepalingen die het Hof in de zaak
C-265/88 Messner heeft vastgesteld (zie in het bijzonder
paragraaf 8 daarvan).
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Desalniettemin kunnen de lidstaten administratieve sancties opleggen. Deze sancties moeten echter in verhouding staan tot de
aard van de gepleegde overtreding. Ze mogen in het bijzonder
niet dermate zwaar zijn dat zij een belemmering vormen voor
het vrije verkeer van personen. Deze beperkingen voor het
opleggen van sancties komen consequent terug in de jurisprudentie van het Hof (18). Bovendien mogen dergelijke sancties
uitsluitend worden opgelegd wanneer de nationale wetgeving
niet voorziet in het beginsel van terugwerkende kracht van de
gunstigste strafrechtelijke bepalingen, die mogelijkerwijze in
werking zijn getreden terwijl de zaak bij een gerecht aanhangig
was. Verder staat het Gemeenschapsrecht er niet aan in de weg
dat een nationale rechterlijke instantie de bepalingen van artikel
1, lid 2, en artikel 8, lid 1, van de tweede richtlijn ook toepast
wanneer de overtreding vóór 1 juli 1995 werd gepleegd (zie de
zaak 230/97 van het Hof, punt 2 van het dictum van het
arrest).
Indien een Gemeenschapsonderdaan zijn gewone verblijfplaats
na 1 juli 1995 heeft overgebracht (de voorbeelden 1 en 2) en
zijn rijbewijs niet inwisselt, heeft de houder van het rijbewijs
geen overtreding gepleegd, omdat de inwisseling vrijwillig is
geworden. In deze gevallen is het opleggen van enige sanctie,
ongeacht of dit van strafrechtelijke of administratieve aard is,
uitgesloten.

B. ONDERLINGE ERKENNING VAN RIJBEWIJZEN
B.1. Erkenning van rijbewijzen waaraan bij de inwisseling
beperkte rechten toegekend zijn
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rie(ën). De beperking van rechten die in andere lidstaten zijn
verworven (hetgeen vóór de inwerkingtreding van Richtlijn
91/439/EEG op grote schaal voorkwam), kan derhalve uitsluitend gerechtvaardigd worden als dit bestempeld wordt als een
beperking van het document en niet als een beperking van het
oorspronkelijke recht om een voertuig te besturen.
Omdat de houder verplicht was zijn rijbewijs voor een ander
rijbewijs in te wisselen, kon hij zijn oorspronkelijke recht met
het (beperkte) document niet aantonen. Daarom was hij niet
bevoegd om voertuigen te besturen uit andere categorieën dan
die waarvoor hij volgens zijn rijbewijs bevoegd was.
Omdat een beperking die door het gastland krachtens Richtlijn
80/1263/EEG werd opgelegd, alleen op nationaal grondgebied
geldig was, waren andere lidstaten niet verplicht de beperking
te erkennen als de houder van het rijbewijs zijn gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat overbracht. Daarom konden
de rechten van de houder van een rijbewijs die in het gastland
beperkt waren, bij een latere overbrenging van zijn gewone
verblijfplaats naar een derde lidstaat zowel verder beperkt als
verruimd zijn.
Krachtens artikel 8, lid 1 (derde zin), van Richtlijn
80/1263/EEG, had het gastland uitsluitend het recht de inwisseling van het rijbewijs te weigeren in gevallen wanneer zijn
nationale voorschriften de afgifte van het rijbewijs in de weg
stonden.

B.1.1. Juridische aspecten

B.1.2. Praktijkgevallen

Krachtens de regelingen in de eerste richtlijn blijft het oorspronkelijke rijbewijs in het land van afgifte geldig. Een rijbewijs dat in het kader van de inwisseling is afgegeven, bewijst
enkel het bestaan van het recht om een voertuig te besturen,
maar vormt niet het recht zelf, omdat de werkingssfeer van het
recht om een voertuig te besturen door het land van afgifte
wordt bepaald (19). Op het niveau van het afgeleide Gemeenschapsrecht wordt sinds de inwerkingtreding van Richtlijn
91/439/EEG geen onderscheid gemaakt tussen het rijbewijs
en het recht om een voertuig te besturen. Omdat deze richtlijn
onder meer de categorieën van rijbewijzen, de minimumleeftijden en de voorwaarden voor de afgifte van een rijbewijs
harmoniseert, en uit een rijbewijs dus duidelijk blijkt welke
rechten de bestuurder heeft, moeten alle rechten die op een
rijbewijs staan vermeld, volgens het beginsel van onderlinge
erkenning worden erkend.

Voorbeeld 4:
Een houder van een Duits rijbewijs bracht zijn/haar gewone
verblijfplaats vóór 1 juli 1995 naar Frankrijk over. In overeenstemming met de inwisselingspraktijk op dat moment krijgt hij/
zij in ruil voor het Duitse rijbewijs „Klasse 3”, waarmee hij/zij
het recht had om op Duits grondgebied voertuigen tot 7,5 t (en
zelfs tot 18,25 t met bepaalde combinaties) te besturen een
Frans rijbewijs van categorie B, waarmee hij/zij het recht had
om voertuigen tot 3,5 t te besturen. Nog steeds inwoner van
Frankrijk beroept hij/zij zich voor het besturen van voertuigen na
1 juli 1996 op alle rechten uit zijn/haar oorspronkelijke Duitse
rijbewijs en verwijst hierbij naar het beginsel van onderlinge
erkenning.
Voorbeeld 5:

De omvang van de rechten van rijbewijzen die vóór 1 juli
1996 zijn ontvangen, kan door de gegevens op het document
niet worden bepaald. Voor deze rijbewijzen geldt artikel 10 van
de tweede richtlijn: in gelijkwaardigheidstabellen die krachtens
artikel 10 van de tweede richtlijn zijn opgesteld, wordt het
feitelijke recht in de zin van artikel 3 van de tweede richtlijn
bepaald. Bovendien werd in artikel 8 van Richtlijn
80/1263/EEG gesteld dat het gastland aan een bepaalde houder
een rijbewijs moet afgeven voor de corresponderende catego(18) Zie in het bijzonder de zaken C-265/88 Messner (paragraaf 14) en
C-24/97 Commissie tegen Duitsland (paragraaf 14).
(19) Zie de paragrafen 31, 32 en 34 van het arrest van het Hof in de
zaak C-193/94 — Skanavi.

Evenals in voorbeeld 4 is het oorspronkelijke recht beperkt. Na 1
juli 1996 verhuist de houder van het rijbewijs naar een derde
lidstaat en beroept zich daar op volledige erkenning van het
oorspronkelijke recht om een voertuig te besturen.
Voorbeeld 6:
Evenals in voorbeeld 4 is het oorspronkelijke recht beperkt. Na 1
juli 1996 verhuist de houder van het rijbewijs terug naar de staat
van afgifte en beroept zich daar op al zijn/haar oorspronkelijke
rechten, in overeenstemming met het oorspronkelijke recht om een
voertuig te besturen dat aan hem/haar door de afgifte van het
oorspronkelijke rijbewijs in de staat van afgifte is toegekend.
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B.1.3. Oplossing
In paragraaf 32 van het arrest in zaak C-193/94 heeft het Hof
verduidelijkt dat het oorspronkelijke recht om een voertuig te
besturen in het land van afgifte behouden blijft. Bovendien
wordt in Richtlijn 91/439/EEG niet verwezen naar het onderscheid tussen het recht om een voertuig te besturen en het
rijbewijs als zodanig. Wel wordt het beginsel van onderlinge
erkenning van rijbewijzen ingevoerd. Het behoud of het volledig herstel van het oorspronkelijke recht om een voertuig te
besturen vloeit voort uit het feit dat het oorspronkelijke recht
in het land van afgifte behouden blijft, en is onafhankelijk van
de invoering van het beginsel van onderlinge erkenning.
Het herstel van rechten die beperkt zijn, is derhalve gebaseerd
op andere juridische gronden dan het behoud van verruimde
rechten (zie hieronder).
Met het oog op het beroep op erkenning van het oorspronkelijke
recht om een voertuig te besturen na de inwerkingtreding van
Richtlijn 91/439/EEG in het gastland of een derde lidstaat (de
voorbeelden 4 en 5), heeft het bovengenoemde tot gevolg
dat de houder van een rijbewijs zijn volledige oorspronkelijke
recht niet kan opeisen. De lidstaten zijn alleen verplicht het
rijbewijs als zodanig te erkennen. In de genoemde voorbeelden
worden met dit document beperktere rechten dan het oorspronkelijke recht om een voertuig te besturen aangetoond.
Omdat het oorspronkelijke recht om een voertuig te besturen
uitsluitend in het land van afgifte behouden blijft, kan een
herstel van dit recht in andere lidstaten niet gebaseerd worden
op het beginsel van onderlinge erkenning, aangezien de volledige omvang van dit recht in het rijbewijs niet expliciet tot
uitdrukking komt.
Indien de houder van een rijbewijs zich in de staat van afgifte
beroept op volledige erkenning van het oorspronkelijke recht
om een voertuig te besturen (voorbeeld 6), heeft hij het recht
deze bevoegdheid terug te krijgen, omdat het oorspronkelijke
recht om een voertuig te besturen daar krachtens de beginselen
die door het Hof zijn geformuleerd, behouden is gebleven (20).
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80/1263/EEG volledig wordt herroepen, blijkt dat met de inwerkingtreding van de tweede richtlijn uitsluitend de volledige
onderlinge erkenning van toepassing is. In gevallen waarin
rechten werden toegekend, zijn deze rechten niet afgeleid van
het oorspronkelijke recht om een voertuig te besturen, maar
werden ze toegekend door toepassing van de nationale wetgeving die in het gastland van kracht was. Derhalve is een beperking van de verruimde rechten in geval van een latere overbrenging van de gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat
of naar de staat van afgifte toegestaan indien de tweede verandering van verblijfplaats geschiedde vóór de inwerkingtreding
van de tweede richtlijn. Dit geldt omdat het verruimde recht
werd toegekend krachtens de nationale wetgeving van een andere lidstaat.
Uitsluitend rechten die daadwerkelijk op het rijbewijs zijn vermeld,
moeten sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 91/439/EEG
volledig worden erkend. Indien de houder van een rijbewijs
zijn gewone verblijfplaats na 1 juli 1996 overbrengt, is een
beperking van dergelijke rechten algemeen uitgesloten omdat
de mogelijkheden van een beperkende toepassing van nationale
bepalingen krachtens artikel 1, lid 3, van Richtlijn 91/439/EEG
beperkt zijn.

B.2.2. Praktijkgevallen
Voorbeeld 7:
Een houder van een Frans rijbewijs van categorie B, waarmee
hij/zij het recht heeft om voertuigen tot 3,5 t te besturen, heeft
zijn/haar gewone verblijfplaats in 1990 naar Duitsland overgebracht. Daar kreeg hij/zij in het kader van de inwisseling het
gebruikelijke rijbewijs „Klasse 3”, waarmee hij/zij het recht verwierf om voertuigen tot 7,5 t (en zelfs 18,25 t) te besturen.
Vóór 1 juli 1996 heeft hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats
weer naar Frankrijk overgebracht, waar hij/zij verplicht was het
Duitse rijbewijs weer in te wisselen voor een Frans rijbewijs,
waardoor de Duitse rechten beperkt werden. Na de inwerkingtreding van Richtlijn 91/439/EEG beroept de houder/houdster
zich op volledige erkenning van de Duitse rechten.
Voorbeeld 8:

Het is aan te bevelen aan houders van een rijbewijs die het
recht hebben zich weer op hun oude bevoegdheden te beroepen, deze verdergaande bevoegdheden uitsluitend op aanvraag en
na inlevering van het rijbewijs dat in het kader van de inwisseling is afgegeven, toe te kennen. Op deze wijze kunnen alle
rechten op een rijbewijs worden vermeld, dat door de oorspronkelijke lidstaat van afgifte opnieuw zal worden afgegeven.

B.2. Erkenning van rijbewijzen waaraan bij de inwisseling
aanvullende eisen toegekend zijn

Een houder van een Iers rijbewijs B heeft zijn/haar gewone verblijfplaats in 1993 naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht.
Daar kreeg hij/zij in ruil voor zijn/haar oorspronkelijke rijbewijs
een rijbewijs dat tevens recht gaf om voertuigen van de categorieën C1 en C1+E alsmede D1 en D1+E „niet tegen vergoeding”
te besturen. Toen hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats na 1 juli
1996 weer naar Ierland overbracht, verwees hij/zij naar het
beginsel van onderlinge erkenning dat in artikel 1, lid 2, van
Richtlijn 91/439/EEG is vastgelegd en tekende hij/zij bezwaar
aan tegen elke rechtenverandering ten opzichte van het rijbewijs
van het Verenigd Koninkrijk dat in het kader van de inwisseling
afgegeven was.

B.2.1. Juridische aspecten
Uit de eerste en de negende overweging van Richtlijn
91/439/EEG alsmede uit artikel 13 daarvan, waarin Richtlijn
(20) Als het beginsel van onderlinge erkenning in dit geval zou worden
toegepast, zou het land van afgifte alleen verplicht zijn het beperkte recht te erkennen, vermeld op het document dat eerder
was afgegeven.

Voorbeeld 9:
Een houder van een Frans rijbewijs vestigde zich vóór 1 juli
1996 metterwoon in Duitsland, waar zijn/haar bevoegdheden
werden verruimd tot „Klasse 3”. Vóór de inwerkingtreding van
Richtlijn 91/439/EEG bracht hij/zij zijn/haar gewone verblijf
plaats over van Duitsland naar een derde lidstaat, waar hij/zij
volledige erkenning van de verruimde rechten eist.
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Voorbeeld 10:
Evenals in voorbeeld 9 wordt het oorspronkelijke recht in het
kader van de inwisseling verruimd. Na de inwerkingtreding van
Richtlijn 91/439/EEG brengt de houder van een rijbewijs zijn
gewone verblijfplaats over naar een derde lidstaat en beroept zich
in overeenstemming met het beginsel van onderlinge erkenning op
volledige erkenning van het verruimde recht.

B.2.3. Oplossing
Indien het rijbewijs in het kader van de inwisseling werd verruimd, maar later werd beperkt omdat de houder zijn gewone
verblijfplaats vóór 1 juli 1996 weer naar de staat van afgifte had
overgebracht (voorbeeld 7), kan deze beperking worden gehandhaafd, ook na de inwerkingtreding van Richtlijn 91/439/EEG.
Een houder wiens rijbewijs gedurende een bepaalde periode in
het verleden was verruimd, maar dat vóór de inwerkingtreding
van het beginsel van onderlinge erkenning weer werd beperkt,
heeft geen juridische grondslag waarop hij zich kan beroepen
als hij om behoud van de verruiming van de rechten vraagt.
Het rijbewijs van deze houder, dat de verruimde rechten bevat,
is ingewisseld en bevat nu de oorspronkelijke rechten; het oorspronkelijke recht om een voertuig te besturen is behouden
gebleven.

Indien het rijbewijs in het kader van de inwisseling werd verruimd en de houder zijn gewone verblijfplaats na 1 juli 1996
weer naar de staat van afgifte heeft overgebracht (voorbeeld 8),
moeten zijn verruimde rechten in overeenstemming met het beginsel van onderlinge erkenning volledig worden erkend. De toepassing van artikel 1, lid 2, sluit de latere beperking van deze
verruimde rechten alsmede elk beroep op de oorspronkelijke,
beperktere rechten uit.

Indien de rechten verruimd waren en de houder vóór 1 juli
1996 naar een derde lidstaat is verhuisd (voorbeeld 9), bleef
een daaropvolgende beperking van het verruimde recht juridisch
toelaatbaar, omdat de derde lidstaat wellicht een meer beperkend afgiftebeleid voerde dan de lidstaat waar het rijbewijs
werd verruimd. Bovendien moest de derde lidstaat het oorspronkelijke recht om een voertuig te besturen, dat door het
land van afgifte was toegekend, erkennen, maar kon hij dit op
zijn eigen grondgebied beperken.
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toegekend, onderzoek doen, en zijn ze verplicht een nieuw
rijbewijs af te geven dat alle rechten bevat. In voorbeeld 10
is het gastland bevoegd conform artikel 8, lid 5, een nieuw
rijbewijs af te geven dat alle rechten bevat die eerder zijn
verkregen.

Er dient te worden opgemerkt dat de juridische oplossingen die
hierboven zijn aangedragen, niet kunnen leiden tot een nieuw
„rijbewijstoerisme” (21): omdat Richtlijn 91/439/EEG in alle lidstaten omgezet is in nationaal recht, zijn de categorieën van
rijbewijzen en de voorwaarden voor de afgifte van rijbewijzen
geharmoniseerd. Na de omzetting van de tweede richtlijn kunnen dus geen verruimde rechten meer worden verkregen. Rechten die ruimer waren dan die welke gedefinieerd zijn in artikel
3 van de richtlijn (bijv. in overeenstemming met artikel 5, lid
4), zijn uitsluitend op nationaal grondgebied geldig, terwijl
enkel het fundamentele recht zoals gedefinieerd in artikel 3
op het rijbewijs wordt vermeld. Andere lidstaten zijn niet verplicht dergelijke verruimde rechten te erkennen, ook al zijn die
in overeenstemming met de tweede richtlijn toegekend.

B.2.4. Verklarende opmerking met betrekking tot een alternatieve
oplossing
Een beperking van verruimde rechten ten opzichte van de
oorspronkelijke rechten in de staat van afgifte na 1 juli 1996
zou in strijd zijn met de beginselen van het Gemeenschapsrecht, in het bijzonder het vrije verkeer van personen en het
beginsel van non-discriminatie. Elke Gemeenschapsonderdaan
mag zich beroepen op rechten die hij door de tweede richtlijn
heeft gekregen, zelfs ten aanzien van zijn eigen lidstaat. Een
dergelijk beroep is mogelijk zonder discriminatie in verband
met de plaats van afgifte van het rijbewijs, welke de lidstaat
is waar de houder van het rijbewijs zijn gewone verblijfplaats
heeft (22).

Bovendien zou een dergelijke aanpak leiden tot een beperking
die enkel in de staat van afgifte geldt. Indien de houder van een
dergelijk recht zijn gewone verblijfplaats naar een derde land
binnen de EU overbrengt (zie voorbeeld 10), moet zijn volledige
recht in overeenstemming met artikel 1, lid 2, van Richtlijn
91/439/EEG in de derde lidstaat worden erkend.

B.3. Het niet kunnen overleggen van het oorspronkelijke
document
Indien de houder van het verruimde rijbewijs na 1 juli 1996
naar een derde lidstaat is verhuisd (voorbeeld 10), is elke derde
lidstaat in overeenstemming met het beginsel van onderlinge
erkenning verplicht alle rechten te erkennen, met inbegrip van
de extra rechten die wellicht door een tweede lidstaat zijn
toegekend (zie voorbeeld 8).

Indien een rijbewijs met aanvullende rechten verloren of gestolen
is (de voorbeelden 8 en 10), geldt het volgende: het land van
afgifte bezit nog steeds het oorspronkelijke rijbewijs. Indien de
houder van het rijbewijs daar zijn gewone verblijfplaats heeft
(voorbeeld 8), moeten de desbetreffende autoriteiten in samenwerking met de autoriteiten die de aanvullende rechten hebben

B.3.1. Juridische aspecten
Indien bestuurders meer dan één rijbewijs bezitten omdat ze
hun oorspronkelijke rijbewijs niet hebben ingewisseld of omdat
(21) „Rijbewijstoerisme” is een praktisch fenomeen van de volgende
aard: aanvragers van een rijbewijs leggen hun rijexamen af in
een ander land dan het land van hun land van gewoon verblijf.
De reden daarvoor is dat het rijbewijs daar gemakkelijker gehaald
kan worden dan in het land van gewoon verblijf (bijv. er zijn geen
verplichte rijlessen of theoretische examens vereist) of dat de totale
kosten voor het behalen van het rijbewijs lager zijn dan in het land
van gewoon verblijf.
(22) Zie het Hof in de zaken C-19/92 Kraus en C-212/97 Centros voor
een beschrijving van dit soort discriminatie.
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ze onrechtmatig een duplicaat hebben verkregen, is duidelijk
dat in strijd met artikel 7, lid 5, van Richtlijn 91/439/EEG
wordt gehandeld. Het in zijn bezit hebben van meer dan één
rijbewijs is bovendien in strijd met de eerste richtlijn, omdat
daarin de inwisseling van het rijbewijs binnen één jaar na het
overbrengen van de gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat verplicht werd gesteld.
In artikel 7, lid 5, van Richtlijn 91/439/EEG wordt duidelijk en
eenduidig gesteld dat eenieder slechts houder kan zijn van één
enkel door een lidstaat afgegeven rijbewijs. Wanneer een houder die meer dan één rijbewijs bezit, zich na 1 juli 1996
beroept op het beginsel van onderlinge erkenning, is een dergelijk beroep een vorm van bedrog.
Bovendien heeft het Hof consequent gesteld (23) dat de lidstaten
gegronde redenen kunnen hebben om te verhinderen dat sommige van hun onderdanen van de krachtens het Verdrag geschapen mogelijkheden profiteren om zich op onaanvaardbare
wijze aan hun nationale wetgeving te onttrekken. Omdat het
juridisch belang identiek is, lijkt het gepast deze regel op analoge wijze van toepassing te verklaren op alle personen die op
het grondgebied verblijven, ook wanneer zij onderdanen van
andere lidstaten zijn. In dergelijke gevallen kunnen de lidstaten
passende maatregelen treffen die tot doel hebben te verhinderen dat onderdanen (en personen die daar verblijven) zich met
het oog op misbruik of bedrog op het Gemeenschapsrecht
beroepen.
B.3.2. Praktijkgevallen
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rijbewijzen bij de bevoegde autoriteiten in het gastland inlevert
voordat deze autoriteiten een nieuw rijbewijs afgeven. Deze
aanpak is van toepassing op zowel voorbeeld 11 als 12.
Met betrekking tot de omvang van de rechten moet de situatie
gecreëerd worden die ontstaan zou zijn als het Gemeenschapsrecht vanaf het begin gerespecteerd zou zijn. Wanneer een
rijbewijshouder in het bezit is van twee rijbewijzen, waarbij
het eerste verdergaande rechten bevat dan het tweede rijbewijs
dat in zijn bezit is, en dit tweede het enige document zou zijn
dat hij zou bezitten als hij vanaf het begin aan het Gemeenschapsrecht had voldaan, de aanvullende rechten zelfs na de
inwerkingtreding van Richtlijn 91/439/EEG beperkt kunnen worden. Deze oplossing wordt toegepast in fraudegevallen zoals
beschreven in voorbeeld 11.
Indien de houder van het rijbewijs onderdaan is van de lidstaat
die de inwisseling eist, vloeit de juridische basis voor de bovengenoemde procedure voort uit de relevante jurisprudentie van
het Hof die hierboven is aangehaald. De lidstaten mogen verhinderen dat hun onderdanen zich met het oog op misbruik of
bedrog op het Gemeenschapsrecht (bijvoorbeeld: het beginsel
van onderlinge erkenning) kunnen beroepen (voorbeeld 11).
Met het oog op het opleggen van administratieve straffen in
geval van fraude (voorbeeld 11) wordt verwezen naar de beschrijving betreffende het opleggen van sancties indien wordt
nagelaten het rijbewijs in te wisselen (zie paragraaf B.4.4 van
dit document).

Voorbeeld 11:
Een EG-onderdaan heeft zijn/haar gewone verblijfplaats vóór 1
juli 1995 naar een andere lidstaat overgebracht en daar zijn/
haar rijbewijs ingewisseld. Het oorspronkelijke rijbewijs werd teruggestuurd naar de instantie die het heeft afgegeven, maar de
houder van het rijbewijs heeft (onrechtmatig) een duplicaat van
zijn/haar oorspronkelijke rijbewijs gehouden. Na 1 juli 1996
beroept hij/zij zich in het gastland op zijn/haar oorspronkelijke
rechten, die gekoppeld zijn aan het oorspronkelijke recht om een
voertuig te besturen en waarvan hij/zij door het overleggen van
het duplicaat nog steeds bewijs kan leveren.
Voorbeeld 12:
Een Gemeenschapsonderdaan heeft zijn/haar gewone verblijfplaats
vóór 1 januari 1994 naar Noorwegen of Zweden overgebracht.
In deze landen was de houder van een rijbewijs niet verplicht om
na de afgifte van het nationale rijbewijs zijn/haar oorspronkelijke
rijbewijs bij de autoriteiten in te leveren. (NB: Het is mogelijk dat
dit ook in andere lidstaten is gebeurd.) Na de inwerkingtreding
van Richtlijn 91/439/EEG en in overeenstemming met het beginsel van onderlinge erkenning krachtens artikel 1, lid 2, beriep
de houder van het rijbewijs zich op zijn/haar oorspronkelijke recht
(zonder van verblijfplaats te zijn veranderd), dat hij/zij door
middel van zijn oorspronkelijke rijbewijs kon aantonen.

Wat betreft voorbeeld 12, waar de beschreven situatie het gevolg is van nationale bepalingen die van kracht waren in landen die op dat moment geen EER-lidstaat waren en die dus niet
verplicht waren de bepalingen van de eerste richtlijn toe te
passen, kunnen aan de houders van meer dan één rijbewijs
echter geen sancties van welke aard dan ook worden opgelegd.
Hetzelfde geldt voor lidstaten die, ondanks hun verplichting om
te voldoen aan het Gemeenschapsrecht, op vergelijkbare wijze
te werk zijn gegaan, omdat onderdanen die inwoner van een
lidstaat zijn, niet gestraft kunnen worden voor wettelijke verzuimen of overtredingen van het Gemeenschapsrecht door hun
lidstaat. Deze houders hebben hun documenten in overeenstemming met de nationale wetgeving die op dat moment
van kracht was, rechtmatig behouden. Met betrekking tot landen die oorspronkelijk buiten de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht vielen, moet worden opgemerkt dat de toepassing van het Gemeenschapsrecht met terugwerkende kracht
na de toetreding van het desbetreffende land tot de EU uitgesloten is.
C. RIJBEWIJZEN DIE IN STRIJD MET HET GEMEENSCHAPSRECHT
AFGEGEVEN ZIJN

C.1. Niet-nakoming van artikel 7, lid 1, onder a)

B.3.3. Oplossing

C.1.1. Juridische aspecten

De lidstaten dienen wanneer ze ontdekken dat iemand meer
dan één rijbewijs bezit, van deze persoon te eisen dat deze alle

Wanneer rijbewijzen in strijd met de bepalingen van artikel 7,
lid 1, onder a), van Richtlijn 91/439/EEG werden afgegeven,
moet worden vastgesteld welke autoriteit bevoegd is rijbewijzen
in te trekken indien een houder zijn gewone verblijfplaats binnen de EU heeft overgebracht.

(23) Zie met name de zaken C-212/97 Centros Ltd van 9 maart 1999,
paragraaf 24, en C-61/89 Bouchoucha, paragraaf 14.
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In principe moet een lidstaat krachtens artikel 1, lid 2, rijbewijzen erkennen die in een andere lidstaat afgegeven zijn, ook
wanneer het land van afgifte niet voldoet aan de bepalingen die
zijn vastgelegd in artikel 7, lid 1, onder a), van de tweede
richtlijn. Daarom mag het gastland niet weigeren rijbewijzen
te erkennen die niet in overeenstemming met de bepalingen
van de richtlijn zijn afgegeven.
Hoewel het gastland verplicht is het rijbewijs te erkennen, kan
het krachtens artikel 1, lid 3, bepaalde nationale voorschriften
toepassen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, die expliciet
beschreven worden in Richtlijn 91/439/EEG (24), kan het gastland de erkenning weigeren.

C.1.2. Praktijkgevallen
Voorbeeld 13:
Na de inwerkingtreding van Richtlijn 91/439/EEG worden rijbewijzen in lidstaat A afgegeven in overeenstemming met eerder
aangenomen bepalingen van de nationale wetgeving, die echter in
strijd zijn met de bepalingen van de richtlijn. Lidstaat B weigert
de rijbewijzen van houders die hun gewone verblijfplaats naar
lidstaat B overbrengen, te erkennen.

C.1.3. Oplossing
— Het land van afgifte heeft de richtlijn niet tijdig omgezet
In dit geval zijn de andere lidstaten krachtens artikel 1, lid
2, verplicht de rijbewijzen die in strijd met het Gemeenschapsrecht zijn afgegeven, te erkennen. Het gastland kan
zijn nationale bepalingen uitsluitend binnen de beperkingen
van artikel 1, lid 3, toepassen. De Europese Commissie
heeft diverse inbreukprocedures aangespannen tegen lidstaten die de richtlijn niet per 1 juli 1996 hebben omgezet,
waarna deze lidstaten de richtlijn alsnog hebben omgezet.
Tussen de datum waarop de richtlijn in werking is getreden,
en de (vaak te late) datum van omzetting zijn echter miljoenen rijbewijzen afgegeven. Deze documenten moeten
worden erkend.
— Niet-nakoming van artikel 7, lid 1, onder a), ondanks dat de
tweede richtlijn omgezet is
In dit geval moet in overeenstemming met de bepalingen
van de tweede richtlijn en het primaire recht een speciale
procedure worden toegepast.
Om te beginnen moet het gastland in overeenstemming
met artikel 12, lid 3, van de richtlijn bij het land van afgifte
extra informatie inwinnen. Ten opzichte van Richtlijn
80/1263/EEG wordt er in de tweede richtlijn meer de nadruk op gelegd dat de lidstaten elkaar assisteren (hetgeen
voortvloeit uit de nieuwe formulering van artikel 12, lid 3,
ten opzichte van die in artikel 12, lid 3, van Richtlijn
80/1263/EEG). De Raad van de Europese Gemeenschappen
en de Europese Commissie hebben de werkingssfeer van de
bovengenoemde bepaling verduidelijkt door in het kader
(24) Bijvoorbeeld in artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 4.
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van de goedkeuringsprocedure van Richtlijn 91/439/EEG
het volgende te stellen:
„De Raad en de Commissie zijn van mening dat de bepalingen
van de richtlijn met betrekking tot de volledige onderlinge erkenning van rijbewijzen een nauwere samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten vereisen. In dit verband betekent
dit in het bijzonder dat een daadwerkelijke uitwisseling van informatie moet worden verwezenlijkt . . .”.
Wanneer het land van afgifte slechts onvoldoende of onbevredigende informatie verstrekt, kan het gastland daarna
krachtens artikel 227 EG een beroep doen op het Hof, of
de Commissie krachtens artikel 226 EG verzoeken een beroep te doen op het Hof.
Het gastland is doorgaans niet bevoegd te beslissen over de
niet-erkenning van rijbewijzen die misschien in strijd met
het Gemeenschapsrecht zijn afgegeven, omdat anders het
beginsel van onderlinge erkenning teniet wordt gedaan. Uitsluitend als de bovenstaande procedure niet heeft gewerkt en in
zeer uitzonderlijke gevallen (25) is het toelaatbaar de erkenning
van rijbewijzen die in een andere lidstaat zijn afgegeven, te
weigeren.
Dit recht van een lidstaat vloeit voort uit de analoge toepassing van regels die door een arrest van het Hof (26) tot
stand zijn gekomen, en is aan strenge regels gebonden. Dit
arrest benadrukt ook dat de overtreding duidelijk van aard
moet zijn. Verder kan worden verwezen naar het arrest van
het Hof in zaak C-212/97 (Centros Ltd), waarin aan de
lidstaten de mogelijkheid wordt geboden stellige maatregelen te treffen die tot doel hebben te verhinderen dat sommige van hun onderdanen alsmede burgers van andere lidstaten die op hun grondgebied verblijven, zich met het oog
op misbruik of bedrog op het Gemeenschapsrecht (bijvoorbeeld: het beginsel van onderlinge erkenning) kunnen beroepen (27).
C.2. Niet-nakoming van artikel 7, lid 1, onder b)
C.2.1. Juridische aspecten
Het gastland is in overeenstemming met artikel 1, lid 2, verplicht rijbewijzen die in andere lidstaten zijn afgegeven, te
erkennen, ongeacht of het rijbewijs al dan niet in overeenstemming met artikel 7, lid 1, onder b), werd afgegeven.
Ingevolge artikel 8, lid 2, van de tweede richtlijn, dat in de
eerste plaats werd ingevoerd om ernstige verkeersovertredingen
aan te pakken, en niet inbreuken op het Gemeenschapsrecht, is
het gastland uitsluitend in specifieke gevallen bevoegd het recht
op het gebruik van een rijbewijs dat in een andere lidstaat is
afgegeven, op het grondgebied van het gastland te beperken.
Bij de toepassing van artikel 8, lid 2, moet terdege rekening
worden gehouden met het territorialiteitsbeginsel van de strafrechtelijke en politiële bepalingen.
(25) Namelijk in gevallen van duidelijke en systematische overtredingen,
bijvoorbeeld: georganiseerde fraude.
(26) Zaak C-130/88 (Van de Bijl).
(27) Zie met name de paragrafen 24 (met verdere verwijzingen naar
eerdere jurisprudentie van het Hof) en 25 van het genoemde arrest.
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Bovendien wordt de werkingssfeer van artikel 8, lid 2, verduidelijkt door de opmerkingen over het voorstel voor Richtlijn
91/439/EEG:
„Nationale bepalingen die betrekking hebben op de schorsing of intrekking van de rijbevoegdheid, zullen toegepast moeten worden op
bestuurders die niet voldoen aan de voorwaarden voor de afgifte of
verlenging van rijbewijzen, zoals kennis, rijvaardigheid en rijgedrag
gekoppeld aan de besturing van een motorvoertuig, alsmede de medische conditie van de bestuurder [. . .]”.
De toepassing van artikel 8, lid 2, op inbreuken op de verblijfplaatsvereiste is dus algemeen uitgesloten, omdat de tekst van
dat artikel structureel gericht is op het opleggen van sancties
voor de niet-nakoming van de feitelijke voorwaarden (in het
bijzonder de vereisten voor gezondheid en kennis), maar niet
op de niet-nakoming van de formele verblijfplaatsvereiste.
C.2.2. Praktijkgevallen
Voorbeeld 14:
De houder van een rijbewijs heeft zijn/haar gewone verblijfplaats
in 1980 naar een andere lidstaat overgebracht en begint daar
met zijn/haar werk. In 1997 laat hij/zij zich inschrijven bij de
lokale autoriteit in zijn/haar land van herkomst waar ook enkele
van zijn/haar familieleden zijn ingeschreven die ook daadwerkelijk
daar wonen. Zes maanden later, terwijl hij/zij nog steeds in het
gastland werkt, krijgt hij/zij tijdens zijn/haar zomervakantie in
zijn/haar land van herkomst een rijbewijs. Het rijbewijs wordt
door de autoriteiten in het gastland niet erkend. Zij beroepen zich
erop dat de houder van het rijbewijs een permanente inwoner van
het gastland en niet van het land van afgifte is.
C.2.3. Oplossing (28)
Algemeen hebben de lidstaten niet het recht de erkenning van
rijbewijzen te weigeren die in andere lidstaten zijn afgegeven,
tenzij ze voldoen aan de procedurele voorschriften die hierboven voor algemene gevallen zijn beschreven. Dit betekent
dat de relevante lidstaten eerst contact met elkaar moeten opnemen en dat de Commissie of de lidstaat daarna moet reageren door in overeenstemming met de artikelen 226 EG en 227
EG een beroep te doen op het Hof.
De lidstaten zelf kunnen niet beslissen over het aspect van de
verblijfplaatsvereiste in een andere lidstaat. De lidstaten zijn dus
normaliter niet bevoegd de erkenning van rijbewijzen die in
andere lidstaten zijn afgegeven, te weigeren of het document in
te trekken zonder aan de beschreven procedure te voldoen.
Alleen de autoriteiten van de lidstaat waar de houder zijn
gewone verblijfplaats heeft, zijn bevoegd rijbewijzen af te geven
of te verlengen. Indien uit de bovengenoemde procedure blijkt
dat niet aan de verblijfplaatsvereiste werd voldaan, hebben de
autoriteiten van het gastland het recht het document in te
(28) NB: De afgifte van rijbewijzen in een andere lidstaat aan houders
die hun gewone verblijfplaats niet in die lidstaat hebben, hetgeen
dus in strijd is met artikel 7, lid 1, onder b), van Richtlijn
91/439/EEG, komt in de praktijk regelmatig voor. Vanwege het
grote aantal rijbewijzen dat in de lidstaten moet worden afgegeven,
moeten de nationale autoriteiten een manier vinden om dit artikel
te handhaven. De lidstaten moeten op het moment van afgifte van
een document voor elke aanvrager controleren of aan de verblijfplaatsvereiste wordt voldaan.
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trekken en dit naar de staat van afgifte terug te zenden. Ook in
deze gevallen vervalt het recht om een voertuig te besturen,
omdat de houder niet heeft voldaan aan alle formele vereisten
voor de afgifte van een rijbewijs.
Omdat zich naar verwachting zeer veel zaken zullen voordoen,
moet de invoering van een andere procedure worden overwogen.
Van elke aanvrager van een rijbewijs (of bij de verlenging van
het rijbewijs) kan een formele schriftelijke verklaring worden
geëist waaruit blijkt dat hij in het desbetreffende land verblijft,
dat hij niet in het bezit is van een ander rijbewijs en dat
evenmin een ander rijbewijs is ingetrokken. Wanneer dan
niet wordt voldaan aan de verblijfplaatsvereiste, is er sprake
van bedrog door de desbetreffende persoon, zodat die in overeenstemming met de nationale strafrechtelijke bepalingen onmiddellijk kan worden vervolgd. In dergelijke gevallen trekt het
gastland na de toepassing van de bovengenoemde procedure
het rijbewijs in (uitsluitend van toepassing op zijn eigen grondgebied) en zendt het rijbewijs terug naar de staat van afgifte,
die het rijbewijs vervolgens op grond van bedrog met algemene
werking kan intrekken.

D. BEREKENING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR
D.1. Juridische aspecten
In overeenstemming met artikel 1, lid 3, van Richtlijn
91/439/EEG kan het gastland zijn nationale bepalingen inzake
de geldigheidsduur van het rijbewijs toepassen op rijbewijzen
die in andere lidstaten zijn afgegeven. De datum van overbrenging
van de verblijfplaats is beslissend voor de berekening van de
geldigheidsduur die een gastland wil voorschrijven aan buitenlandse rijbewijshouders wanneer deze hun gewone verblijfplaats in dat land verwerven.
D.2. Praktijkgevallen
Voorbeeld 15:
Een houder van een Nederlands rijbewijs heeft zijn/haar gewone
verblijfplaats in 2000 naar Frankrijk overgebracht. Zijn/haar
Nederlandse rijbewijs van categorie B was tien jaar geldig en
verliep in 2005 in Frankrijk. Hoewel rijbewijzen van categorie
B in Frankrijk normaliter met onbeperkte geldigheidsduur worden
afgegeven zonder dat ze ingewisseld of verlengd behoeven te worden, zal deze houder zijn/haar rijbewijs moeten verlengen om met
een geldig document een voertuig te kunnen besturen.
Voorbeeld 16:
Een houder van een Frans rijbewijs heeft zijn/haar gewone verblijfplaats in 1995 naar Nederland overgebracht. Zijn/haar
Franse rijbewijs van categorie B was onbeperkt geldig. De Nederlandse autoriteiten passen artikel 1, lid 3, toe en verklaren in
2005 dat de geldigheidsduur van tien jaar verstreken is.
In dergelijke gevallen rijst de vraag welke lidstaat bevoegd is
voor de „verlenging” van deze verlopen rijbewijzen en op basis
van welke juridische grondslagen deze verlenging moet plaatsvinden.
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D.3. Oplossing

E. VERLENGING VAN HET RIJBEWIJS

Uit artikel 1, lid 3, vloeit voort dat een lidstaat uitsluitend zijn
eigen nationale bepalingen inzake de geldigheidsduur kan toepassen.

E.1. Gevallen van verlenging

Indien de houder van een rijbewijs zijn gewone verblijfplaats
verwerft in een gastland waar de geldigheidsduur langer is dan
in de staat van afgifte (of waar rijbewijzen met onbeperkte
geldigheidsduur worden afgegeven), verlopen rijbewijzen die
in de oorspronkelijke lidstaat zijn afgegeven, op de oorspronkelijke verloopdatum (in voorbeeld 15 is dat in 2005). Dit
berust op het feit dat het oorspronkelijke (in het voorbeeld:
Nederlandse) recht om een voertuig te besturen een beperkte
geldigheidsduur kent en dat het rijbewijs verloopt, ongeacht of
de houder al dan niet van gewone verblijfplaats verandert. Het
is niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs een voertuig
te besturen. Daarom moeten na het verlopen van het oorspronkelijke rijbewijs de nationale bepalingen inzake de geldigheidsduur van het gastland worden toegepast. In voorbeeld 15 zullen de Franse autoriteiten een Frans rijbewijs met onbeperkte
geldigheidsduur afgeven.
Indien de houder van een rijbewijs zijn gewone verblijfplaats
overbrengt naar een gastland waar de geldigheidsduur korter is
dan in de staat van afgifte, verloopt de geldigheid van een
rijbewijs bij het verstrijken van de geldigheidsduur die in het
gastland geldt, berekend vanaf het moment waarop de verblijfplaats wordt verworven (bijvoorbeeld 2005 in voorbeeld 16).
Elke andere methode voor de berekening van de resterende
geldigheidsduur in deze gevallen, in het bijzonder het berekenen vanaf het moment van afgifte van het rijbewijs, zou een
feitelijke niet-erkenning van rijbewijzen betekenen (29).
De verschillende benaderingen van de voorbeelden 15 en 16
vloeien voort uit het feit dat in het ene geval het oorspronkelijke recht om een voertuig te besturen als zodanig qua termijn
beperkt is en het rijbewijs verloopt, ongeacht waar de houder
verblijft, terwijl in het andere geval een nieuwe, verdere beperking van de geldigheidsduur wordt opgelegd.
In beide gevallen is uitsluitend het gastland bevoegd voor de
verlenging van het rijbewijs, hetgeen rechtstreeks voortvloeit
uit artikel 1, lid 3. Indien de houder heeft nagelaten zijn rijbewijs
in het gastland op tijd in te wisselen, moet het gastland krachtens
artikel 8, lid 5, van Richtlijn 91/439/EEG bij de staat van
afgifte informatie inwinnen. In overeenstemming met artikel
12, lid 3, is de lidstaat die om informatie vraagt, na het ontvangen van de informatie van het land van afgifte, verplicht een
nieuw rijbewijs af te geven. Dit vloeit voort uit het arrest van het
Hof in de zaak C-193/94, waarin het recht om een voertuig te
besturen wordt losgekoppeld van het rijbewijs als zodanig, dat
enkel het bestaan van een dergelijk recht bewijst. Het recht om
een voertuig te besturen blijft ook behouden als het rijbewijs
verloopt. In dit geval kan derhalve een nieuw rijbewijs worden
afgegeven.
(29) Het volgende voorbeeld moet dit illustreren: een persoon met de
Franse nationaliteit heeft zijn/haar rijbewijs 12 jaar. Daarna brengt
hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats naar Nederland over. Hij/zij
zou dan verplicht zijn het rijbewijs onmiddellijk in te wisselen,
ondanks het beginsel van onderlinge erkenning en ondanks het
feit dat de Eerste richtlijn al garandeerde dat rijbewijshouders gedurende één jaar het recht hebben in een andere lidstaat een voertuig te besturen.
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In artikel 1, lid 2, van Richtlijn 91/439/EEG wordt het beginsel
van onderlinge erkenning van rijbewijzen die door andere lidstaten zijn afgegeven, ingevoerd. Dit beginsel geldt dito voor
rijbewijzen die vóór de inwerkingtreding van de richtlijn zijn
afgegeven, zolang deze rijbewijzen nog steeds geldig zijn.
Onder bepaalde omstandigheden kan een rijbewijs in een andere lidstaat verlopen terwijl de houder in die lidstaat woont:
— Het rijbewijs is gedurende een beperkte periode geldig of
totdat de houder een bepaalde leeftijd bereikt, dit in overeenstemming met de bepalingen voor de geldigheid die in
de staat van afgifte van toepassing zijn. Indien aan een van
deze voorwaarden voor het verlopen wordt voldaan terwijl
de houder zijn gewone verblijfplaats in een andere lidstaat
heeft, moet worden vastgesteld welke staat juridisch bevoegd is voor de verlenging van het rijbewijs.
— De houder van een geldig rijbewijs brengt zijn gewone
verblijfplaats over naar een lidstaat waar een kortere geldigheidsduur van toepassing is. In dit geval wordt de houder
door de toepassing van de nationale geldigheidsbepalingen
in de lidstaat waar zijn gewone verblijfplaats is, verplicht
zijn rijbewijs na het verlopen van de kortere termijn te
verlengen. Ook in dit geval moet weer worden vastgesteld
welke lidstaat voor de verlenging bevoegd is.
De uiteenlopende geldigheidstermijnen en verloopdatums van
rijbewijzen zijn het gevolg van het ontbreken van harmonisatie
op het gebied van de verlengingsintervallen: krachtens artikel 1,
lid 3, van de richtlijn kan een lidstaat zijn nationale bepalingen
inzake de geldigheidsduur toepassen.

E.2. Interpretatie van de relevante bepalingen van de
tweede richtlijn
In artikel 7, lid 1, van de tweede richtlijn wordt gesteld:
„De afgifte van het rijbewijs is eveneens aan de volgende voorwaarden
onderworpen [. . .] de aanvrager moet zijn gewone verblijfplaats hebben op het grondgebied van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft.”.
De werkingssfeer van deze bepaling kan uitsluitend worden
vastgesteld in combinatie met andere bepalingen van de richtlijn die betrekking hebben op de gewone verblijfplaats. Door
artikel 7, lid 1, in combinatie met de definitie van gewone
verblijfplaats in artikel 9 wordt verduidelijkt dat rijbewijzen
uitsluitend worden afgegeven aan aanvragers die gedurende
meer dan 185 dagen in het land van afgifte verblijven.
Bovendien wordt in artikel 8, lid 1, bepaald:
„Indien de houder van een door een lidstaat afgegeven geldig rijbewijs
zijn gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat heeft overgebracht,
kan hij om inwisseling van zijn rijbewijs tegen een gelijkwaardig
rijbewijs verzoeken;”.
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Dit artikel bepaalt dat de lidstaat van gewone verblijfplaats
bevoegd is voor de inwisseling. Deze interpretatie wordt ook
ondersteund door dit artikel te lezen in combinatie met artikel
7, lid 1, en artikel 9 van de tweede richtlijn. Een vrijwillige
inwisseling van het rijbewijs mag dus uitsluitend worden uitgevoerd door de lidstaat waarin de houder normaliter verblijft.
Deze vaststelling wordt onderstreept door de volgende zinsnede
in artikel 8, lid 2 van de richtlijn:
„[. . .] kan de lidstaat van gewone verblijfplaats op de houder van een
door een andere lidstaat afgegeven rijbewijs zijn nationale bepalingen
toepassen [. . .] en daartoe zo nodig overgaan tot inwisseling van dat
rijbewijs.”.
Met betrekking tot het bepalen van de juridische bevoegdheid
voor de inwisseling van rijbewijzen maakt Richtlijn
91/439/EEG geen onderscheid tussen houders die hun rijbewijs
vrijwillig inwisselen, en houders die vanwege de toepassing van
nationale (strafrechtelijke en „politiële”) bepalingen door de lidstaat van gewone verblijfplaats verplicht worden hun rijbewijs
in te wisselen. Met inachtneming van de structuur van artikel 8
staat Richtlijn 91/439/EEG niet toe dat onderscheid gemaakt
wordt tussen houders die hun rijbewijs moeten inwisselen vanwege de toepassing van nationale strafrechtelijke en „politiële”
bepalingen, en houders die hun rijbewijs moeten inwisselen
vanwege de toepassing van administratieve bepalingen (d.w.z.
bepalingen met betrekking tot de geldigheidsduur). Het is dus
voldoende duidelijk dat bij een vrijwillige inwisseling van een
rijbewijs uitsluitend de lidstaat van gewone verblijfplaats voor
de inwisseling bevoegd is.
Een andere bepaling van de richtlijn, artikel 8, lid 5, legt de
uitsluitende juridische bevoegdheid van de lidstaat van gewone
verblijfplaats in een ander verband vast:
„Een rijbewijs dat [. . .] verloren of gestolen is, kan worden vervangen
door de bevoegde autoriteiten van de staat waar de houder zijn
gewone verblijfplaats heeft;”.
Artikel 8, lid 5, stelt dus de bevoegdheid van de lidstaat van
gewoon verblijf vast in een geval dat moet worden beschouwd
als een „verlenging” van het document.
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E.3. Oplossing
In Richtlijn 91/439/EEG wordt de uitsluitende juridische bevoegdheid van het gastland vastgelegd bij de eerste afgifte
van rijbewijzen, bij de vervanging van rijbewijzen, bij de toepassing van nationale strafrechtelijke en politiële bepalingen en
bij de vrijwillige inwisseling van het rijbewijs. Bovendien streeft
de richtlijn naar het tot stand brengen van een mechanisme
van informatie-uitwisseling tussen de gastlanden en de landen
van afgifte.
Hieruit vloeit voort dat er sprake zou zijn van tegenstrijdigheid
met het systeem en de doeleinden van de richtlijn alsmede met
de logische structuur van de bovengenoemde bepalingen als
het land van afgifte bevoegd zou zijn voor de verlenging van
rijbewijzen die buiten de staat van afgifte verlopen.
Bovendien onderstreept een argumentum e contrario de vorenstaande conclusies: overeenkomstig artikel 1, lid 3, kunnen de
lidstaten hun nationale bepalingen inzake de geldigheidsduur
van het rijbewijs toepassen op alle houders van een rijbewijs op
hun grondgebied. Wanneer de lidstaten bevoegd zouden zijn
voor de inwisseling van het rijbewijs van een houder die zijn
gewone verblijfplaats in een andere lidstaat heeft, zouden ze
het recht van de lidstaat van gewoon verblijf ondermijnen om
zijn nationale bepalingen toe te passen. De bepalingen van
artikel 1, lid 3, zouden teniet gedaan worden.
Daarom moet de lidstaat van gewoon verblijf worden beschouwd als exclusief bevoegd voor alles wat met de verlenging
van rijbewijzen te maken heeft, inclusief rijbewijzen die verlopen zijn en dus niet verlengd zijn toen ze nog geldig waren.
Met betrekking tot dit laatste aspect behoren verlopen rijbewijzen, die oorspronkelijk uitgegeven zijn door een andere lidstaat
en vernieuwd moeten worden onder dezelfde voorwaarden als
verlopen rijbewijzen van de lidstaat van gewoon verblijf. In het
geval de gastlidstaat rijbewijzen afgeeft die een onbeperkte geldigheidsduur hebben, dient vernieuwing van rijbewijzen die
door een andere lidstaat zijn afgegeven onvoorwaardelijk te
zijn.

E.4. Procedureel aspect
Bovendien wordt in artikel 8, lid 3, en artikel 12, lid 3, van de
richtlijn een systeem tot stand gebracht voor de regelmatige
uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, gericht op verbetering van de communicatie tussen gastlanden die bevoegd
zijn voor een groot aantal aspecten met betrekking tot in
andere lidstaten afgegeven rijbewijzen, en de landen van afgifte.
Dit systeem zou volledig teniet worden gedaan als de bevoegdheid van de gastlanden in het kader van de verlenging van
rijbewijzen die verlopen of zullen verlopen, wordt beperkt.

Wat betreft de verlenging van rijbewijzen moet worden benadrukt dat voor alle houders zonder aanzien des persoons
dezelfde administratieve procedures voor verlenging moeten
gelden, ongeacht of het rijbewijs is afgegeven in de lidstaat
die het inwisselt, of in een andere lidstaat. Dit heeft betrekking
op alle aspecten van de procedure, zoals het opleggen van
administratieve sancties of de inachtneming van termijnbeperkingen.
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Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)
(2002/C 77/04)
(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 11.10.2001

Steunintensiteit of steunbedrag: In overeenstemming met de
regionale steunkaart 2000-2006

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk
Looptijd: Tot 31.12.2006
Nummer van de steunmaatregel: N 180/01
Benaming: Door het FIOV geconfinancierde maatregelen in
Noord-Ierland
Doelstelling: Structurele acties ten behoeve van de visserij- en
aquacultuursector

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Rechtsgrond:
— The Fisheries and Aquaculture Structures (Grants) Regulations (Northern Ireland) 2001
— Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van structurele acties van de
Gemeenschap in de visserijsector

Datum waarop het besluit is genomen: 31.1.2002
Lidstaat: Frankrijk
Nummer van de steunmaatregel: N 464/01

Begrotingsmiddelen: 8,14 miljoen EUR

Benaming: Parafiscale heffingen ten behoeve van de visserijcomités

Steunintensiteit of steunbedrag: Subsidies waarvan de bedragen in overeenstemming zijn met de tarieven die bij Verordening (EG) nr. 2792/1999 voor dergelijke maatregelen zijn vastgesteld

Doelstelling: Maatregelen in verband met het beheer van de
bestanden en dienstverlening aan het bedrijfsleven (sociale acties, voorlichting, communicatie)

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Rechtsgrond: Projet de décret (prorogation du décret no
96-1231 du 27.12.1996)
Begrotingsmiddelen: 28 miljoen FRF (4,2 miljoen EUR) per
jaar
Steunintensiteit of steunbedrag: Financiering van de personeelskosten en andere kosten in verband met de werking
van de comités
Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

Datum waarop het besluit is genomen: 27.2.2002
Lidstaat: Ierland

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Nummer van de steunmaatregel: N 436/01
Benaming: Subsidieschema voor hengelsport op toeristisch en
recreatief vlak
Doelstelling: Bevordering en ontwikkeling van het toerismeproduct hengelsport en verbetering van de toeristische infrastructuur terzake
Rechtsgrond: ‘National Development Plan’ approved by the
Irish Government on 2 November 1999 in combination with
the Fisheries Act 1980
Begrotingsmiddelen: 38,48 miljoen EUR

Datum waarop het besluit is genomen: 30.10.2001
Lidstaat: Portugal (regio: Setubal)
Nummer van de steunmaatregel: N 613/01
Benaming: Ford Electronica Visteon
Rechtsgrond: Regime de Apoio à realização de Estratégias
Empresariais Integradas
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Andere inlichtingen: Kennisgeving inzake de omzetting van
een gesubsidieerde lening in een subsidie, overeenkomstig de
voorwaarden van de beschikking van de Commissie van 27
februari 1996 (1)
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
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Datum waarop het besluit is genomen: 4.2.2002
Lidstaat: Verenigd Koninkrijk
Nummer van de steunmaatregel: N 719/01
Benaming: Buy-Out Scheme for Salmon Fisheries

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Doelstelling: Vrijwillige stopzetting van de zalmvisserij met
netten, door af te zien van vergunningen of vangstrechten

(1) Zie PB C 102 van 4.4.1996, blz. 10.

Rechtsgrond: Fisheries Act 1966
Begrotingsmiddelen: 1,5 miljoen GBP

Datum waarop het besluit is genomen: 11.12.2001
Lidstaat: Nederland

Steunintensiteit of steunbedrag: Vastgesteld op basis van een
taxatie door deskundigen

Nummer van de steunmaatregel: N 651/01

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

Benaming: Bevordering duurzame warmte
Doelstelling: Bevordering van het gebruik van duurzame
warmte

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Rechtsgrond: Artikel 36o, vierde lid, Wet belastingen op milieugrondslag

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Begrotingsmiddelen: 6 miljoen NLG (2,72 miljoen EUR)
Steunintensiteit of steunbedrag: 17,5 %
Looptijd: Vif jaar
Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

Datum waarop het besluit is genomen: 5.5.2000

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Lidstaat: Nederland

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Benaming: Steunregeling van de provincie Limburg, Paragraaf
4.3

Nummer van de steunmaatregel: N 729/99

Doelstelling: Stimulering van werkgelegenheid en opleiding
Datum waarop het besluit is genomen: 30.10.2001
Lidstaat: Ierland
Nummer van de steunmaatregel: N 6/A/01
Benaming: Aan de Electricity Supply Board opgelegde overheidsverplichtingen betreffende de opwekking van elektriciteit
uit turf
Doelstelling: Bevordering van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in Ierland
Rechtsgrond: Electricity Regulation Act 1999
Begrotingsmiddelen: Totaal geraamd op: 568 miljoen EUR
(ongeveer 30 miljoen EUR per jaar)
Looptijd: Negentien jaar: 2001-2019
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Rechtsgrond: Besluit van de Provinciale Staten van de provincie Limburg van 9 juli 1999
Begrotingsmiddelen: 395 242 EUR per jaar
Steunintensiteit of steunbedrag: Werkgelegenheidssteun:
9,26 %; opleidingssteun: 50 %
Looptijd: 2000-2006
Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag — Verlenging van de in
januari 1999 door de Commissie goedgekeurde steunregeling
N 185/98 (Regeling van de provincie Limburg m.b.t. het „Knelpuntenfonds”)
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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Datum waarop het besluit is genomen: 4.2.2002
Lidstaat: Verenigd Koninkrijk
Nummer van de steunmaatregel: N 760/01
Benaming: Regeling voor het onttrekken van vaartuigen aan
de visserijvloot
Doelstelling: Onttrekken van vaartuigen van meer dan 10 jaar
met een lengte van meer dan 10 m aan de vissersvloot (door
het FIOV geconfinancierde maatregel)
Rechtsgrond:
— een Statutory Instrument
— Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van structurele acties van de
Gemeenschap in de visserijsector
Begrotingsmiddelen: 6 miljoen GBP (9,6 miljoen EUR)
Steunintensiteit of steunbedrag: De aanvragen waarin de
laagste bedragen voor „door de aanvrager gewenste premie/tonnage van hat vaartuig” zijn vermeld, zullen in aanmerking
worden genomen
Looptijd: 2001-2002
Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Rechtsgrond:
Atomgesetz

Handelsgesetzbuch,
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Einkommensteuergesetz,

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 30.10.2001
Lidstaat: Italië
Nummer van de steunmaatregel: NN 92/01
Benaming: Steun voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de visserij
Doelstelling: Onttrekking van vaartuigen van meer van tien
jaar aan de visserijvloot (door het FIOV gecofinancieerde maatregel)
Rechtsgrond:
— Decreet van de Minister van Landbouwbeleid van 22 december 2000,
— Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de structurele acties van
de Gemeenschap in de visserijsector

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Begrotingsmiddelen: 232,2 miljoen EUR (49,99 % Italië,
50,01 % FIOV)

Datum waarop het besluit is genomen: 11.12.2001

Steunintensiteit of steunbedrag: In overeenstemming met de
bedragen die zijn bepaald in artikel 7 en in bijlage IV van
Verordening (EG) nr. 2792/1999

Lidstaat: Duitsland

Looptijd: Periode 2000-2006

Nummer van de steunmaatregel: NN 137/01

Andere inlichtingen: Jaarlijks verslag

Benaming: Reserves voor het beheer van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van kerncentrales

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Doelstelling: Aangroei van financiële reserves voor de financiering van statutaire verbintenissen op lange termijn

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

C 77/28

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

28.3.2002

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN — VERENIGD KONINKRIJK
Steunmaatregel C 4/2002 (ex N 594/01) — Vauxhall/Ellesmere Port
Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken
(2002/C 77/05)
(Voor de EER relevante tekst)

De Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk bij schrijven van 23 januari 2002, dat na deze samenvatting
in de authentieke taal is weergegeven, in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregel.
Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregel ten aanzien waarvan de
Commissie de procedure inleidt, maken door deze binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking te zenden aan:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie Overheidssteun
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.
Deze opmerkingen zullen ter kennis van het Verenigd Koninkrijk worden gebracht. Een belanghebbende
die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.

SAMENVATTING

Procedure
Het steunvoornemen werd aangemeld op 23 augustus 2001.
De Commissie stelde op 23 oktober 2001 bijkomende vragen,
waarop het Verenigd Koninkrijk bij brief van 16 november
2001 heeft geantwoord.

Beschrijving
Begunstigde van de steun zou Vauxhall Motors (UK) Ltd. zijn.
Het gaat om regionale investeringssteun met het oog op de
omschakeling van een productie-eenheid voor één model
naar een productie-eenheid voor twee modellen, met de mogelijkheid bij de productie over te schakelen van het ene op het
andere model. Na de investering zal de fabriek in Ellesmere
Port een mengeling van Astra's en nieuwe Vectramodellen kunnen produceren. De fabriek in Ellesmere Port is gevestigd in
een regionale-steunregio in de zin van artikel 87, lid 3, onder
c), EG, met een regionaal plafond van 15 % netto subsidie-equivalent.

De subsidiabele investeringen vertegenwoordigen in totaal een
waarde van 156,198 miljoen GBP (netto actuele waarde
153,814 miljoen GBP). De voorgenomen steun bedraagt 10
miljoen GBP (netto actuele waarde: 9,847 miljoen GBP). De
aangemelde steunintensiteit bedraagt 6,4 %. Volgens het Verenigd Koninkrijk kwamen voor General Motors Europe twee
alternatieve vestigingsplaatsen voor het project in aanmerking,
Ellesmere Port en Antwerpen.

Beoordeling
De steunmaatregel wordt beoordeeld in het licht van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie. Op grond van deze kaderregeling dient de Commissie erop toe te zien dat de toegekende steun aan de ene
kant noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het project en
aan de andere kant evenredig is met de ernst van de op te
lossen problemen.
Om de noodzaak van regionale steun aan te tonen moet de
begunstigde het onomstotelijke bewijs leveren dat hij een economisch rendabele alternatieve locatie heeft voor het project.
Het technische karakter van de investering en de haalbaarheid
van de uitvoering van het project in Antwerpen dienen te
worden verduidelijkt.
Wat de evenredigheid betreft, moet de Commissie ervoor zorgen dat de voorgenomen steun evenredig is met de regionale
problemen die men ermee wil oplossen. Daartoe wordt de
methode van de kosten-batenanalyse (hierna: KBA) toegepast.
De KBA die het Verenigd Koninkrijk in zijn aanmelding maakt,
geeft een „handicapintensiteit” van 11,8 % te zien voor de uitvoering van het project in Ellesmere Port. De Commissie koestert echter ernstige twijfels over deze KBA. Deze twijfels hebben met name betrekking op de veronderstelde hogere opleidingskosten in Antwerpen, de veronderstelde interne vervoerskosten, het veronderstelde koopgedrag en de gevolgen van een
eventuele uitvoering van het project in Antwerpen voor het
merkimago van Vauxhall in het Verenigd Koninkrijk, hetgeen
mogelijk een invloed zou kunnen hebben op marktaandeel en
omzet. Voorshands kan de Commissie niet uitsluiten dat de
voorgenomen steun de werkelijke regionale handicap van het
project overcompenseert.
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Conclusie
Daarom heeft de Commissie besloten de procedure van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

C 77/29

(5) The aid of GBP 10 million (net present value: GBP 9,847
million) would be provided as regional selective
assistance, which is an approved scheme based on the
Industrial Development Act from 1982. The notified aid
intensity is 6,4 %.

TEKST VAN DE BRIEF

„The Commission wishes to inform the United Kingdom that,
having examined the information supplied by your authorities
on the aid referred to above, it has decided to initiate the
procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

(6) The Ellesmere Port plant is located in the Westminster
ward of Ellesmere Port and Neston in Cheshire. This
region was recognised by the Commission as a regionally
assisted area in the sense of Article 87(3)(c) EC, under the
regional aid map for the period 2000-2006, with a
regional ceiling of 15 %.

Procedure
(1) The United Kingdom authorities notified the abovementioned aid proposal to the Commission pursuant to
Article 88(3) of the EC Treaty by letter dated 23 August
2001 (registered on 28 August 2001). The Commission
asked additional questions on 23 October 2001, to which
the United Kingdom replied by letter dated 16 November
2001 (registered on 21 November 2001).

Detailed description of the project
(2) The recipient of the aid would be Vauxhall Motors (UK)
Ltd, which is a wholly owned subsidiary of General
Motors Corporation. The aid in question is regional
investment aid leading to the retooling from a single
model production facility to a two-model plant with the
capacity to switch production between two models as
demand varies. The plant in question is situated in
Ellesmere Port and currently produces the Astra model.
After the investment, it will be able to produce a mix of
Astras and of the new replacement Vectra passenger car
models. The replacement Vectra is to be built in Ellesmere
Port from April 2002 onwards. According to the United
Kingdom, the project will safeguard 771 jobs at Vauxhall
Motors and create approximately 530 jobs in the supply
chain.
(3) The replacement Vectra will be designed to compete in
the upper-medium segment of the European passenger car
market. The main geographical markets for both the
current Astra model and the replacement Vectra model
are Germany, the United Kingdom, France, Italy, Holland
and Spain, although other smaller western and central
European passenger car markets are also supplied.
(4) According to the notification, the total amount of eligible
investments amounts to GBP 156,198 million. The net
present value of the eligible investments is GBP 153,814
million. These investments are divided as follows (in GBP
million):
Building/land improvements
Machinery and equipment

8,352
131,343

Tools and dies

14,119
Total

153,814

(7) According to the United Kingdom, General Motors
Europe considered two alternatives sites for the project,
Ellesmere Port and Antwerp. The final location decision in
favour of Ellesmere Port was part of a major restructuring
within General Motors Europe with the objective of
generating savings sufficient to return GM Europe to
profitability. As part of this plan, passenger car
production in Luton would cease at the end of the life
of the current Vectra model at the end of the first quarter
of 2002. From this point forward, the remaining Luton
facilities would concentrate on commercial and off-road
vehicles, while passenger car production would be
concentrated at Ellesmere Port. Ellesmere Port will
continue to produce the Astra, incorporate the nextgeneration Vectra and turn the facility into a two-model
flex plant.
(8) The United Kingdom authorities have provided together
with the notification a cost-benefit analysis (hereinafter
referred to as CBA) comparing the costs and benefits in
the two locations. The CBA indicates a net cost handicap
of GBP 18,116 million for the location in Ellesmere Port
in comparison with the location in Antwerp. The
handicap intensity of the project would be 11,8 %.

Assessment of the aid
(9) According to Article 87(1) of the EC Treaty, any aid
granted by a Member State or through State resources
in any form whatsoever which distorts or threatens to
distort competition by favouring certain undertakings or
the production of certain goods shall, in so far as it affects
trade between Member States, be incompatible with the
common market. Pursuant to the established case-law of
the European Courts, the criterion of trade being affected
is met if the recipient firm carries out an economic
activity involving trade between Member States.
(10) The Commission notes that the notified aid is granted
through State resources to an individual company
favouring it by reducing the costs it would normally
have to bear if it wanted to carry out the notified
investment project. Moreover, the recipient of the aid,
Vauxhall Motors, is a company manufacturing and
selling cars, which is an economic activity involving
trade between Member States. Therefore, the aid in
question falls within the scope of Article 87(1) of the
EC Treaty.
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(11) Vauxhall Motors is active in the motor vehicle industry.
Consequently, the aid granted to it shall be assessed
according to the Community framework for State aid to
the motor vehicle industry (1).
(12) According to the Community framework for State aid to
the motor vehicle industry (hereinafter referred to as the
‘car framework’), the Commission shall ensure that the aid
granted is both proportional to the gravity of the
problems it intended to solve and necessary for the realisation of the project. Both tests, proportionality and
necessity, must be satisfied if the Commission is to
authorise State aid in the motor vehicle industry.
(13) According to point 3(2)(a) of the car framework, in order
to demonstrate the necessity for regional aid, the aid
recipient must clearly prove that it has an economically
viable alternative location for its project. If there were no
other industrial site, whether new or in existence, capable
of receiving the investment in question within the group,
the undertaking would be compelled to carry out its
project in the sole plant available, even in the absence
of aid.
(14) The existence of a viable alternative defines the mobility
of the project; mobility may if necessary be demonstrated
by investors on the basis of studies they have carried out
in order to identify the final location. That alternative site
need not necessarily always be located in the Community.
However, the Commission verifies the likelihood of the
alternative, particularly when the relevant markets are
considered. Thus, to authorise regional aid, the
Commission studies the geographical mobility of the
notified project, after checking that the region in
question is eligible for aid under Community law. No
regional aid may be authorised for a project which is
not geographically mobile.
(15) The Commission notes that according to the new regional
map in the United Kingdom, the project would be
situated in an assisted area pursuant to Article 87(3)(c)
of the EC Treaty with a maximum regional ceiling of
15 % nge.
(16) The UK authorities have asserted that a real economically
realistic alternative location to Ellesmere Port would be to
carry out the investment in the car plant in Antwerp,
Belgium, which currently produces the Astra model and,
until 1998, produced the Vectra model.
(17) The Commission notes that when assessing the mobility
of a project, it tries to take into account all the relevant
factors that have or might have influenced a decision to
invest in a certain location. Among such factors are, inter
alia the location study, the location of the plant in respect
of the main markets and the business rationale of an
investment decision. The aim is to assess the situation
as a whole.
(18) The United Kingdom stated that the best viable alternative
location to Ellesmere Port would be to carry out the
investment in Antwerp, Belgium. The Commission notes
that, in considering the two alternative sites for the
(1) OJ C 279, 15.9.1997, p. 1.
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project, General Motors Europe carried out a study,
comparing the incremental costs of producing the new
Vectra in both locations. The study, as well as additional
documents from the decision-making procedure of
General Motors Europe, were provided to the
Commission. As regards the timing of the decision,
Vauxhall Motors approached the United Kingdom authorities in December 2000 for support to help offset the
cost advantages of Antwerp. A regional selective
assistance offer of GBP 10 million was made to
Vauxhall Motors in January 2001, conditional on EC
approval. On 1 February 2001, the European Strategy
Board of General Motors Europe decided in favour of
the Ellesmere Port location. As regards the technical feasibility to carry out the project in the alternative location,
the Commission needs to verify whether Antwerp was a
real alternative.
(19) Regional aid intended for modernisation and rationalisation, which is generally not mobile, is not authorised
in the motor vehicle sector. However, a transformation,
involving a radical change in production structures on the
existing site could be eligible for regional aid. The
Commission has to verify that the planned project does
not include any elements of modernisation, which is
completely excluded from all aid.
(20) According to point 3(2)(c) of the car framework, when
considering the mobile aspects of a project, the
Commission needs to ensure that the planned aid is in
proportion to the regional problems it is intended to
resolve. For that, a cost-benefit analysis method (hereinafter referred to as CBA) is used.
(21) A CBA compares, with regard to the mobile elements, the
costs which an investor would bear in order to carry out
the project in the region in question with those it would
bear for an identical project in a different location, which
makes it possible to determine the specific handicaps of
the assisted region concerned. The Commission authorises
regional aid within the limit of the regional handicaps
resulting from the investment in the comparator plant.
(22) The Commission notes that the United Kingdom authorities have provided with their notification a CBA
comparing the two locations, Ellesmere Port and
Antwerp. In accordance with point 3(2)(c) of the car
framework, operating handicaps are assessed over three
years in the CBA since the project in question is an
expansion project, not a greenfield site. The time period
covered by the submitted CBA is April 2002 to March
2005, that is three years from the beginning of
production in compliance with point 3(3) of Annex I to
the car framework. The CBA, based on exchange rates at
the time of the location decision, indicates a net cost
handicap of GBP 18,116 million for the location in
Ellesmere Port in comparison with the location in
Antwerp.
(23) The Commission has assessed the information contained
in the CBA provided and notes that further explanations
are necessary before it can reach a final decision. This
relates to elements used in the CBA, especially with
regard to the following elements.
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(24) The Commission has some doubts on the assumed,
necessary training costs in the CBA, which assumes that
training cost in Ellesmere Port are significantly higher
than in Antwerp. The United Kingdom justifies this
assumption by the fact that Antwerp already has been a
flexible plant in the recent past and was therefore able to
profit from the existing experience and skills base.
Furthermore, the Antwerp plant had already produced
the current Vectra model until 1998 and has installed a
higher level of standardised, modern production techniques. Although the Commission considers it plausible
that the necessary training costs are higher in Ellesmere
Port than in Antwerp, there are doubts whether the extent
of the handicap in the CBA is justified. The CBA assumes
that necessary training costs in Ellesmere Port are around
four times higher than in Antwerp.
(25) As regards inward transport costs, which represents the
biggest operating cost handicap of Ellesmere Port, the
CBA is based on the assumptions that the inward
transport cost per vehicle is GBP 203 (EUR 324) in
Ellesmere Port and DEM 220 (EUR 112) in Antwerp
and that the procurement pattern is the same in both
locations. In view of the assumed significant differences
in cross-channel transport costs and the fact that
Ellesmere Port has already a well developed supplier
park it needs to be clarified whether these assumptions
on inward transport costs are plausible.
(26) Even with the grant, Antwerp was still a lower cost
location compared to Ellesmere Port. However,
according to the United Kingdom, the grant closed the
gap to such an extent that General Motors was able to
take into account two soft factors in favour of Ellesmere
Port when considering the location, namely (a) access to
the UK market, and (b) that Ellesmere Port would be a UK
project, which would in part mitigate an earlier Luton car
plant closure decision. The United Kingdom explained
that in view of the job losses in Luton, an unsuccessful
bid for the new Vectra in Ellesmere Port would have lead
to a risk of industrial action in Luton and possibly
Ellesmere Port with a resulting impact on public
perception in the United Kingdom of Vauxhall as a
reliable, quality brand as well as an impact on market
share and sales. However, the United Kingdom considers
it impossible to accurately quantify the effect of these two
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factors. The Commission considers that it might be
necessary to incorporate these effects into the CBA and
asks the United Kingdom to quantify an estimate of the
possible costs.
(27) Consequently, the Commission has doubts whether all the
relevant costs and benefits relating to the two alternative
production locations are accurately reflected in the CBA
provided by the United Kingdom authorities.
(28) Finally, the Commission in its analysis considers the
question of a ‘top-up’, which is an increase in the
allowable aid intensity intended as a further incentive to
the investor to invest in the region in question. Such
top-ups are authorised on condition that the investment
does not increase the capacity problems facing the motor
vehicle industry. Aid proposals in support of investments
that potentially aggravate the overcapacity problem of the
industry can be modulated by reducing the ‘regional
handicap ratio’ by up to two points. In this respect the
Commission notes that, according to the United Kingdom
authorities, the production capacity of General Motors
Europe amounts to 2 167 932 before the investment
and to 2 058 021 after the investment project (around
5 % capacity reduction). Consequently, taking into
account the Article 87(3)(c) area status of the region
and the capacity reduction of the group, the project
would have a ‘negligible’ impact on competitors.
Decision
(29) In the light of the foregoing considerations, the
Commission, acting under the procedure laid down in
Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United
Kingdom to submit its comments and to provide all
such information as may help to assess the aid, within
one month of the date of receipt of this letter. It requests
your authorities to forward a copy of this letter to the
potential recipient of the aid immediately.
(30) The Commission wishes to remind the United Kingdom
that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect,
and would draw your attention to Article 14 of Council
Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all
unlawful aid may be recovered from the recipient.”
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Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 februari tot 15 maart 2002
(Publicatie krachtens artikel 12 of artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 (1))
(2002/C 77/06)
— Afgifte van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen (artikel 12 van
Verordening (EEG) nr. 2309/93): Goedkeuring

Datum van
het besluit

Naam van het
geneesmiddel

Houder van de vergunning voor het in de Nummer in het communautaire Datum van
handel brengen
geneesmiddelenregister
kennisgeving

28.2.2002

Protopic

Fujisawa GmbH
Levelingstraße 12
D-81673 München

EU/1/02/201/001-004

5.3.2002

28.2.2002

Protopy

Fujisawa GmbH
Levelingstraße 12
D-81673 München

EU/1/02/202/001-004

5.3.2002

5.3.2002

Trisenox

Cell Therapeutics (UK) Limited
1 Ropemaker Street
London EC2Y 9HT
United Kingdom

EU/1/02/204/001

7.3.2002

8.3.2002

Lumigan

Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Ireland

EU/1/02/205/001

12.3.2002

8.3.2002

Kineret

Amgen Europe BV
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland

EU/1/02/203/001-004

12.3.2002

— Wijziging van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen (artikel 12 van
Verordening (EEG) nr. 2309/93): Goedkeuring
Datum van
het besluit

Naam van het
geneesmiddel

Houder van de vergunning voor het in de Nummer in het communautaire Datum van
handel brengen
geneesmiddelenregister
kennisgeving

5.2.2002

Cea-Scan

Immunomedics Europe
Haarlemmerstraat 30
2181 HC Hillegom
Nederland

EU/1/96/023/001

19.2.2002

19.2.2002

Renagel

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/123/001-011

22.2.2002

19.2.2002

Plavix

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/069/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

21.2.2002

19.2.2002

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/070/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

22.2.2002

(1) PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1.
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Naam van het
geneesmiddel
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Houder van de vergunning voor het in de Nummer in het communautaire Datum van
handel brengen
geneesmiddelenregister
kennisgeving

19.2.2002

Thyrogen

Genzyme BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/122/001-002

22.2.2002

19.2.2002

SonoVue

Bracco International BV
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland

EU/1/01/177/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Caelyx

Schering Plough Europe
Rue de Stalle/Stallestraat 73
B-1180 Brussels

EU/1/96/011/001-004

21.2.2002

19.2.2002

Teslascan

Amersham Health AS
Nycoveien 1-2
PO Box 4220
Nydalen
N-0401 Oslo

EU/1/97/040/001-002

25.2.2002

19.2.2002

Gonal F

Serono Europe Limited
56 Marsh Wall
London E14 9TP
United Kingdom

EU/1/95/001/017-020

21.2.2002

19.2.2002

Refludan

Schering AG
D-13342 Berlin

EU/1/97/035/001-004

25.2.2002

19.2.2002

Vistide

Pharmacia Enterprises SA
6, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg

EU/1/97/037/001

22.2.2002

19.2.2002

Thyrogen

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/122/001-002

22.2.2002

19.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

12.3.2002

19.2.2002

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/070/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

22.2.2002

19.2.2002

Actos

Takeda Europe R & D Centre Ltd
Savanah House
11/12 Charles II Street
London SW1Y 4QU
United Kingdom

EU/1/00/150/001-008

21.2.2002

19.2.2002

Mabthera

Roche Registration Limited
40 Broadwater Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 3AY
United Kingdom

EU/1/98/067/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/085/009-010

22.2.2002
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Naam van het
geneesmiddel

28.3.2002

Houder van de vergunning voor het in de Nummer in het communautaire Datum van
handel brengen
geneesmiddelenregister
kennisgeving

19.2.2002

Arava

Aventis Pharma Deutschland GmbH
D–65926 Frankfurt am Main

EU/1/99/118/005-008

25.2.2002

19.2.2002

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/97/049/013-014

22.2.2002

19.2.2002

Arava

Aventis Pharma Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/99/118/001-010

25.2.2002

19.2.2002

Foscan

QuantaNova Limited
Castle Business Park
Stirling FK9 4TF
United Kingdom

EU/1/01/197/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Aprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/97/046/014-015

25.2.2002

19.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

25.2.2002

19.2.2002

Neospect

Amersham Health AS
Nycoveien 1-2
PO Box 4220
Nydalen
N-0401 Oslo

EU/1/00/154/001-002

25.2.2002

19.2.2002

Coaprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/086/009-010

25.2.2002

28.2.2002

Refacto

Genetics Institute of Europe BV
Fraunhoferstraße 15
D-82152 Planegg/Martinsried

EU/1/99/103/001-003

5.3.2002

28.2.2002

Replagal

TKT Europe-5S AB
Rinkebyvägen 11B
S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001

5.3.2002

28.2.2002

Vaniqa

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/01/173/001-003

5.3.2002

28.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

5.3.2002

5.3.2002

Viagra

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/98/077/001-012

7.3.2002

28.3.2002
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Houder van de vergunning voor het in de Nummer in het communautaire Datum van
handel brengen
geneesmiddelenregister
kennisgeving

5.3.2002

Patrex

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/98/078/001-012

7.3.2002

5.3.2002

Prometax

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/98/092/001-013

7.3.2002

5.3.2002

Synagis

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United-Kingdom

EU/1/99/117/001-002

7.3.2002

5.3.2002

Rilutek

Aventis Pharma SA
20, avenue Raymond-Aron
F-92165 Antony Cedex

EU/1/96/010/001

7.3.2002

5.3.2002

Infergen

Yamanouchi Europe BV
Elisabethhof 19
2353 EW Leiderdorp
Nederland

EU/1/98/087/001-003

7.3.2002

7.3.2002

Fabrazyme

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/01/188/001-003

11.3.2002

8.3.2002

Avonex

Biogen France SA
55, avenue des Champs-Pierreux
F-92012 Nanterre Cedex

EU/1/97/033/001-002

12.3.2002

8.3.2002

Aprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/97/046/001-015

12.3.2002

8.3.2002

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/97/049/001-015

12.3.2002

8.3.2002

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/085/001-010

12.3.2002

8.3.2002

Puregon

Organon NV
Postbus 20
5340 BH Oss
Nederland

EU/1/96/008/001-039

12.3.2002

8.3.2002

Coaprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/086/001-010

12.3.2002
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Naam van het
geneesmiddel

28.3.2002

Houder van de vergunning voor het in de Nummer in het communautaire Datum van
handel brengen
geneesmiddelenregister
kennisgeving

13.3.2002

Exelon

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/98/066/001-013

15.3.2002

14.3.2002

Travatan

Alcon Laboratories (UK) Ltd
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts HP2 7UK
United Kingdom

EU/1/01/199/001-002

18.3.2002

— Afgifte van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen (artikel 34 van
Verordening (EEG) nr. 2309/93): Goedkeuring
Datum van
het besluit

8.3.2002

Naam van het
geneesmiddel

Eurifel RCP
FelV

Houder van de vergunning voor het in de Nummer in het communautaire Datum van
handel brengen
geneesmiddelenregister
kennisgeving

Merial
17, rue Bourgelat
F-69002 Lyon

EU/2/02/031/001-002

12.3.2002

— Wijziging van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen (artikel 34 van
Verordening (EEG) nr. 2309/93): Goedkeuring
Datum van
het besluit

13.3.2002

Naam van het
geneesmiddel

Metacam

Houder van de vergunning voor het in de Nummer in het communautaire Datum van
handel brengen
geneesmiddelenregister
kennisgeving

Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/2/97/004/003-005

15.3.2002

Het openbare beoordelingsverslag van de desbetreffende geneesmiddelen en de dienaangaande genomen
beslissingen zijn voor belangstellenden op verzoek verkrijgbaar bij:
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling
7 Westferry Circus
Canary Wharf
London E14 4HB
United Kingdom.
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Algemeen samenvattend verslag over de resultaten van de controles die ingevolge artikel 22 van
Richtlijn 95/53/EG van de Raad door de lidstaten zijn verricht (1)
(2002/C 77/07)
1. RECHTSGRONDSLAG

Artikel 22 van Richtlijn 95/53/EG van de Raad van 25 oktober
1995 tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie
van de officiële controles op het gebied van diervoeding (2)
bepaalt dat de lidstaten jaarlijkse programma's opstellen waarin
is aangegeven welke nationale maatregelen zullen worden genomen om het doel van de richtlijn te bereiken. In deze programma's moet rekening worden gehouden met de specifieke
situatie in elke lidstaat en moet met name worden aangegeven
wat de aard en de frequentie is van de controles, die op gezette
tijden dienen te worden uitgevoerd.
Jaarlijks vóór 1 april verstrekken de lidstaten de Commissie alle
nuttige informatie over de uitvoering van voornoemde programma's in het voorafgaande jaar, met vermelding van:
— de criteria die bij de opstelling van deze programma's zijn
gehanteerd;
— het aantal en de aard van de verrichte controles;
— de resultaten van de controles, inzonderheid het aantal en
de aard van de geconstateerde overtredingen;

stemming daarom niet nodig zijn. Controles op de plaats van
bestemming zijn immers moeilijker uit te voeren en duurder.
De uitwisseling van gegevens over de verrichte controlewerkzaamheden is daarom een hoeksteen voor de opbouw van de
Europese Unie.

Vandaar onderstaande samenvatting van de in 2000 door de
lidstaten verrichte controlewerkzaamheden volgens de tot dusverre verstrekte informatie.

3. SAMENVATTING VAN DE IN 2000 DOOR DE LIDSTATEN
VERRICHTE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Alle lidstaten hebben schriftelijke informatie verstrekt over de
in 2000 uitgevoerde controleprogramma's om naleving van de
Gemeenschapswetgeving inzake diervoeding te garanderen.

Een aantal verstrekte die informatie echter pas na april 2001 en
enkele lidstaten verschaften slechts voorlopige informatie. De
situatie is ten opzichte van 1999, het eerste jaar waarin artikel
22, lid 2, van de richtlijn van toepassing was, sterk verbeterd
maar nog niet bevredigend.

— de getroffen maatregelen wanneer er overtredingen zijn
geconstateerd.

1. De meeste lidstaten gaven duidelijk aan welke criteria bij de
opstelling van de controleprogramma's werden gehanteerd.

Jaarlijks vóór 1 oktober legt de Commissie een algemeen samenvattend verslag voor over de resultaten van de communautaire controles, vergezeld van een voorstel voor een aanbeveling voor een gecoördineerd controleprogramma voor het volgende jaar.

De meeste lidstaten namen in hun verslag enige informatie
op over het controlesysteem en planden hun activiteiten op
basis van cijfers betreffende de productie, handel en consumptie, en de resultaten van de controles in voorgaande
jaren.

2. MOTIVERING

Het doel van artikel 22 van Richtlijn 95/53/EG is elk jaar een
algemeen overzicht te verschaffen van de naleving van de Gemeenschapswetgeving inzake diervoeding in de lidstaten.
Dit moet het goed functioneren van de interne markt mogelijk
maken door gegevens te verschaffen ter beoordeling van de
uniforme toepassing van de Gemeenschapswetgeving. Bovendien kunnen dankzij de verschafte informatie bijzondere situaties of kritieke gebieden van gemeenschappelijk belang aan het
licht komen die mogelijk een gecoördineerde aanpak op communautair niveau vereisen.
Hoeksteen van de interne markt is het beginsel dat de naleving
van de voorschriften op de plaats van oorsprong wordt gegarandeerd en dat stelselmatige controles op de plaats van be(1) Zie Aanbeveling 2002/214/EG van de Commissie (PB L 70 van
13.3.2002, blz. 20).
(2) PB L 265 van 8.11.1995, blz. 17.

In sommige lidstaten is het vanwege regionale verschillen
niet goed mogelijk een gedetailleerd landelijk controleprogramma op te stellen.

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat een hoofdstuk met basisstatistieken, indien beschikbaar, nuttig is voor
een goed begrip van de geplande maatregelen.

2. Over het aantal en de aard van de verrichte controles werd
informatie verstrekt. De meeste lidstaten hanteren een tweeledig controlesysteem:

— routinematige operationele controles of audits, speciaal
gericht op bedrijven waar de verwerkingsprocedures
worden onderzocht met door de autoriteiten gekozen
tussenpozen volgens criteria die niet altijd omschreven
zijn, maar die dikwijls het productievolume in acht nemen;
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— speciale controles gericht op specifieke onderwerpen die
op nationaal of communautair niveau bijzondere aandacht verdienen, zoals besmetting met Salmonella sp.,
het gebruik van toevoegingsmiddelen in diervoeder of
zware metalen.
Beide controles omvatten gewoonlijk monsternames en
tests.
3. Wat de resultaten van de controles betreft, worden het aantal en het soort overtredingen vermeld; de interpretatie daarvan is soms lastig omdat het moeilijk is over de relatieve
omvang van een overtreding te rapporteren.
4. De meeste lidstaten geven aan welke maatregelen zijn genomen wanneer inbreuken werden geconstateerd. Afgezien
van het aantal bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, worden zelden andere bijzonderheden verstrekt, bijvoorbeeld
over de toepassing van corrigerende maatregelen in het veld.
4. CONCLUSIES

De vorm van de verslagen is niet homogeen en uit de verrichte
activiteiten kunnen geen duidelijke conclusies worden getrok-

ken ten aanzien van gebieden die een gecoördineerd optreden
op communautair niveau vereisen. Daarom dient een geschikt
modelverslag te worden ontwikkeld met het oog op goedkeuring volgens de procedure van artikel 23 van Richtlijn
95/53/EG.
Intussen is uit de discussies in het Permanent Comité naar
voren gekomen dat het de moeite waard is voor 2002 gerichte
controles op communautair niveau aan te bevelen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
— dioxines in spoorelementen en minerale voedingsmiddelen;
— zware metalen in spoorelementen en minerale voedingsmiddelen;
— mycotoxinen in diervoerders;
— verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten ter
bescherming tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

Verlenging van elektronische vergunningafgifte voor de invoer van textiel en kleding
(2002/C 77/08)
Artikel 11, lid 3, van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 betreffende een gemeenschappelijke
regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde lanen, dat is toegevoegd bij Verordening
(EG) nr. 391/2001 van de Raad van 26 februari 2001 (1), luidt: „Indien een leveranciersland met de
Gemeenschap een administratieve regeling inzake elektronische vergunningafgifte is overeengekomen,
mogen de betrokken gegevens langs elektronische weg worden doorgegeven in plaats van de afgifte van
uitvoervergunningen op papier.”.
Elektronische vergunningafgifte voor een aantal landen werd reeds ingevoerd op 1 november 2001 (2), 1
januari 2002 (3) en op 1 februari (4). De Commissie heeft sindsdien de nodige regelingen getroffen met de
volgende landen: Cambodja, Thailand, Maleisië, en Oekraïne. Voor deze landen is met ingang van 1 april
2002 voor de afgifte van invoervergunningen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten niet langer
overlegging van het origineel van de uitvoervergunning vereist. Afgifte is dan mogelijk wanneer de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten de gegevens in elektronische vorm hebben gekregen dat de gevraagde hoeveelheden beschikbaar en/of de elektronische vergunningen geldig zijn. De bevoegde autoriteiten van de betrokken leverancierslanden kunnen ondernemingen, om het verloop van transacties te
vereenvoudigen, een exportvergunning of vergelijkbare documenten verstrekken, waaronder ook formele
uitvoervergunningen, indien zijn zulks nodig achten.
Ondernemingen kunnen voor nadere inlichtingen contact opnemen met de voor de afgifte van vergunningen bevoegde autoriteiten van de lidstaten, waarvan een lijst is gepubliceerd in PB C 78 van 18.3.2000,
blz. 2.
(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

28.3.2002

L 58 van 28.2.2001, blz. 3.
C 308 van 1.11.2001, blz. 16 (Sri Lanka, Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Vietnam).
C 374 van 29.12.2001, blz. 58 (Rusland, Nepal, Taiwan, Macao en de Filippijnen).
C 29 van 1.2.2002, blz. 5 (India, Zuid-Korea en Laos).
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Opening van een vrijwaringsonderzoek betreffende de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten
(2002/C 77/09)
Enkele lidstaten hebben de Commissie, overeenkomstig artikel
2 van Verordening (EG) nr. 3285/94 (1) en Verordening (EG)
nr. 519/94 van de Raad (2), laten weten dat ontwikkelingen in
de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk lijken te maken.

1. Aan de Commissie verstrekte informatie
De betrokken lidstaten hebben bewijsmateriaal overgelegd met
betrekking tot de in artikel 10 van Verordening (EG) nr.
3285/94 en artikel 8 van Verordening (EG) nr. 519/94 vermelde indicatoren, en hebben de Commissie gevraagd een vrijwaringsonderzoek te openen en voorlopige maatregelen te nemen.

overleg gepleegd met het bij artikel 4 van deze verordeningen
ingestelde Raadgevend Comité. Na dit overleg was het voor de
Commissie duidelijk dat er voldoende bewijsmateriaal is om
een onderzoek naar de invoer van de betrokken producten in
te stellen. De Commissie heeft besloten, in samenwerking met
de lidstaten, een onderzoek te openen om te bepalen of aan de
voorwaarden is voldaan om definitieve vrijwaringsmaatregelen
te nemen ten aanzien van die producten.

6. Onderzoek

2. Product

Bij het onderzoek zal worden vastgesteld of als gevolg van
onvoorziene ontwikkelingen de invoer van elk van de betrokken producten in de Gemeenschap in zodanig toegenomen
hoeveelheden of onder zodanige voorwaarden plaatsvindt dat
de EG-producenten van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten ernstige schade lijden of dreigen te lijden.

De producten waarover de Commissie is medegedeeld dat ontwikkelingen in de invoer vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk
lijken te maken, zijn bepaalde ijzer- en staalproducten („de
betrokken producten”) die, met de GN-codes, zijn vermeld in
bijlage 1 bij dit bericht.

7. Schriftelijke opmerkingen, antwoorden op de vragenlijsten en correspondentie

3. Toename van de invoer
Uit de informatie waarover de Commissie momenteel beschikt,
blijkt dat de totale invoer van de betrokken producten is toegenomen van 13 miljoen ton in 1999, 15,8 miljoen ton in
2000 tot 16,6 miljoen ton in 2001. Dit wijst op een recente en
scherpe toename van de invoer van de betrokken producten in
absolute termen of in vergelijking met de productie of het
verbruik in de Gemeenschap.

4. (Dreigende) ernstige schade
De informatie waarover de Commissie momenteel beschikt,
omvat ook gegevens over bepaalde economische indicatoren
zoals vermeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 3285/94
en in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 519/94 voor de belangrijkste EG-producenten van producten die vergelijkbaar zijn
of rechtstreeks concurreren met een van de betrokken producten. In het algemeen wijzen de gegevens op een situatie van
stagnerend of afnemend verbruik op de EG-markt in de afgelopen twaalf maanden, alsmede op een toenemende invoer
tegen lage prijzen en een daling van de verkochte hoeveelheden, prijzen en winstgevendheid voor de EG-producenten.

5. Procedure
Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 3285/94 en
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 519/94 heeft de Commissie
(1) PB L 349 van 31.12.1994, blz. 53.
(2) PB L 67 van 10.3.1994, blz. 89.

Alle belanghebbenden kunnen hun standpunt schriftelijk uiteenzetten en informatie toezenden. Dit dient te geschieden
binnen 21 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (tenzij anders aangegeven); bij het overschrijden van deze termijn bestaat het
risico dat met deze standpunten en informatie geen rekening
kan worden gehouden.

Daarnaast zal de Commissie vragenlijsten doen uitgaan naar de
haar bekende EG-producenten van soortgelijke of rechtstreeks
concurrerende producten en naar organisaties van die producenten. De ingevulde vragenlijsten moeten binnen 21 dagen na
verzending door de Commissie zijn ontvangen.

Alle relevante informatie moet aan de Commissie worden meegedeeld. Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk
worden toegezonden (niet elektronisch, tenzij anders aangegeven) onder vermelding van naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummers van de betrokkene.

Het correspondentieadres van de Commissie is:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Trade
Directoraat B
TERV 0/13
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.
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8. Hoorzittingen
De Commissie kan de belanghebbenden horen die hierom
schriftelijk verzoeken binnen 21 dagen na de bekendmaking
van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Uit dit verzoek moet blijken dat de uitkomst van het
onderzoek relevant is voor deze partij en dat er bijzondere
redenen zijn om hem te horen.
9. Controle van de informatie
Belanghebbenden die hun standpunt kenbaar hebben gemaakt,
informatie hebben toegezonden of een verzoek hebben ingediend om gehoord te worden overeenkomstig artikel 6 van
Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 5 van Verordening
(EG) nr. 519/94, en vertegenwoordigers van de exportlanden
kunnen op schriftelijk verzoek alle informatie inzien die de
Commissie in verband met het onderzoek ter beschikking is
gesteld, voor zover het geen interne documenten betreft die
opgesteld zijn door de autoriteiten van de Gemeenschap of
haar lidstaten en mits die informatie relevant is voor de verdediging van hun zaak en niet vertrouwelijk is in de zin van
artikel 9 van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 7 van
Verordening (EG) nr. 519/94, en ze door de Commissie bij
haar onderzoek gebruikt wordt.
Belanghebbenden die zich hebben aangemeld, kunnen hun
standpunt over die informatie aan de Commissie meedelen,
en met die standpunten zal rekening gehouden worden indien
ze met voldoende bewijsmateriaal worden gestaafd.
10. Medewerking
Wanneer informatie niet wordt verstrekt binnen de bij Verordening (EG) nr. 3285/94 of Verordening (EG) nr. 519/94 of

28.3.2002

indien het onderzoek aanzienlijk wordt belemmerd, kunnen
conclusies getrokken worden op basis van de beschikbare gegevens. Indien de Commissie constateert dat een belanghebbende of een derde onjuiste of misleidende informatie heeft
verstrekt, zal zij deze informatie buiten beschouwing laten en
gebruik maken van de beschikbare gegevens.

11. Tijdschema
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 3285/94 en
artikel 6 van Verordening (EG) nr. 519/94 zal de Commissie
binnen negen maanden na de bekendmaking van dit bericht in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen besluiten of
vrijwaringsmaatregelen al dan niet noodzakelijk zijn.
Indien de Commissie besluit dat maatregelen noodzakelijk zijn,
zal zij binnen negen maanden na de opening van het onderzoek de noodzakelijke besluiten nemen overeenkomstig titel V
van Verordening (EG) 3285/94 en Verordening (EG) nr.
519/94, tenzij er buitengewone omstandigheden zijn, in welk
geval de termijn met maximaal twee maanden kan worden
verlengd. Indien de termijn wordt verlengd, zal de Commissie
een bericht publiceren in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, waarin de duur van de verlenging wordt bekendgemaakt en een samenvatting wordt gegeven van de redenen.
Indien de Commissie van mening is dat vrijwaringsmaatregelen
niet noodzakelijk zijn, zal zij na overleg in het Raadgevend
Comité het onderzoek beëindigen. Het besluit om het onderzoek te beëindigen, de belangrijkste conclusies van het onderzoek en korte motivering, zullen gepubliceerd worden in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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BIJLAGE 1
BETROKKEN PRODUCTEN
Productnummer

Productgroep

GN-codes

1

Warmgewalst breedband, ongelegeerd

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00,
7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10,
7208 39 90

2

Warmgewalste plaat, ongelegeerd

7208 40 10, 7208 40 90, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 10,
7208 54 90

3

Warmgewalst bandstaal, ongelegeerd

7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7212 60 11,
7212 60 19, 7212 60 91

4

Warmgewalste platte producten,
gelegeerd

7225 19 10, 7225 30 00, 7225 40 80, 7226 19 10, 7226 91 10,
7226 91 90, 7226 99 20

5

Koudgewalste plaat

7209 15 00,
7209 26 90,
7225 20 90,
7211 29 50,
7212 60 93,

6

Elektroplaten (andere dan met
gerichte korrels)

7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10,
7209 28 10, 7211 23 91, 7225 19 90, 7226 19 30, 7226 19 90

7

Metallisch beklede plaat

7210 20 10,
7210 41 90,
7210 69 10,
7212 20 19,
7212 50 31,
7212 50 93,
7225 92 10,
7226 94 20,

8

Organisch beklede plaat

7210 70 39, 7210 70 90, 7212 40 91, 7212 40 93, 7212 40 98

9

Blik

7209 18 99,
7210 12 90,
7211 23 51,
7212 40 10,

10

Kwartoplaat

7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 91,
7208 90 10, 7208 90 90, 7210 90 31, 7225 40 20, 7225 40 50,
7225 99 10

11

Universaalstaal

7208 51 10, 7208 52 10, 7208 53 10, 7211 13 00

12

Staafstaal, waaronder lichte profielen, ongelegeerd

7214 30 00,
7214 99 50,
7215 90 10,
7216 40 10,
7216 99 10

13

Staafstaal, waaronder lichte profielen, gelegeerd

7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 41, 7228 30 49,
7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10,
7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80 10

14

Betonstaal

7214 20 00, 7214 99 10

15

Staven en profielen van roestvrij
staal

7222 11 11,
7222 11 99,
7222 20 21,
7222 20 89,
7222 40 10,

16

Walsdraad van roestvrij staal

7221 00 10, 7221 00 90

17

Draad van roestvrij staal

7223 00 11, 7223 00 91, 7223 00 19, 7223 00 99

18

Hulpstukken (fittings)
(< 609,6 mm)

7307 93 11, 7307 93 19

19

Flenzen (anders dan van roestvrij
staal)

7307 21 00, 7307 91 00

20

Gasbuizen

7306 30 51, 7306 30 59, 7306 30 71, 7306 30 78

21

Holle profielen

7306 60 31, 7306 60 39

7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91,
7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 10,
7225 50 00, 7211 23 10, 7211 23 99,
7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19,
7212 60 99, 7226 92 10, 7226 92 90

7210 20 90, 7210 30 10,
7210 49 10, 7210 49 90,
7210 69 90, 7210 90 38,
7212 20 90, 7212 30 11,
7212 50 51, 7212 50 58,
7212 50 97, 7212 50 99,
7225 92 90, 7225 99 90,
7226 94 80, 7226 99 80

7210 30 90,
7210 61 10,
7210 90 90,
7212 30 19,
7212 50 75,
7225 91 10,
7226 93 20,

7209 25 00,
7209 90 90,
7211 29 20,
7211 90 90,

7210 41 10,
7210 61 90,
7212 20 11,
7212 30 90,
7212 50 91,
7225 91 90,
7226 93 80,

7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19,
7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33,
7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99,
7212 40 95

7214 91 10,
7214 99 61,
7228 80 90,
7216 40 90,

7214 91 90,
7214 99 69,
7216 10 00,
7216 50 10,

7214 99 31,
7214 99 80,
7216 21 00,
7216 50 91,

7214 99 39,
7214 99 90,
7216 22 00,
7216 50 99,

7222 11 19, 7222 11 21, 7222 11 29, 7222 11 91,
7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19,
7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81,
7222 30 10, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 98,
7222 40 30, 7222 40 91, 7222 40 93, 7222 40 99
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.2755 — Saubermacher/Lafarge Perlmoser/JV)
Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2002/C 77/10)
(Voor de EER relevante tekst)

1.
Op 15 maart 2002 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de
zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1310/97 (2), waarin wordt medegedeeld dat de ondernemingen Saubermacher Dienstleistungs-AG
(„Saubermacher”, A), die onder zeggenschap staat van de vennootschap naar Duits recht Hypo- und
Vereinsbank AG and Lafarge Perlmoser AG („Lafarge”, A) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van
genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Thermoteam Alternativebrennstoffsverwertungs GmbH (A) door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap
die een gezamenlijke onderneming is.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— Saubermacher: afvalverwerking en vernieting;
— Lafarge: productie van beton en cement.
3.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/89 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de mededeling van de Commissie
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens
Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (3) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen
voor deze procedure.
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/M.2755 — Saubermacher/Lafarge Perlmoser/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Directoraat B — Task force Fusiecontrole
J-70
B-1049 Brussel.

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1. Verordening gerectificeerd in PB L 257 van 21.9.1990, blz. 13.
(2) PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1. Verordening gerectificeerd in PB L 40 van 13.2.1998, blz. 17.
(3) PB C 217 van 29.7.2000, blz. 32.
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Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of
ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de
Raad (1) betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (2)
(2002/C 77/11)
(Voor de EER relevante tekst)
FINLAND

Verleende exploitatievergunningen
Categorie B: Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaartmaatschappijen die voldoen aan de criteria van artikel
5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92
Naam van de luchtvaartmaatschappij

Finnish Commuter Airlines Oy
Tweede handelsnaam: West Bird Aviation

Adres van de luchtvaartmaatschappij

PL 800
FIN-60101 Seinäjoki

Vergunning voor het
vervoer van

Besluit geldig
sedert

Passagiers, post, vracht

30.5.2001

Ingetrokken exploitatievergunningen
Categorie B: Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaartmaatschappijen die voldoen aan de criteria van artikel
5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92
Naam van luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het
vervoer van

Besluit geldig
sedert

Airdeal Oy

Helsinki-Vantaan Ientoasema
FIN-01530 Vantaa

Passagiers, post, vracht

11.12.2001

Cloudex Oy

Tullimiehentie 4-6
FIN-01530 Vantaa

Passagiers, post, vracht

15.10.2001

Etelä-Pohjanmaan Lentokeskus Oy

PL 800
FIN-60101 Seinäjoki

Passagiers, post, vracht

30.5.2001

Forssan Lentotoimintapalvelu

PL 5
FIN-30421 Forssa

Passagiers, post, vracht

15.10.2001

Ivalon Lentopalvelu Ky

PPA 2, Huhtamella
FIN-99800 Ivalo

Passagiers, post, vracht

11.12.2001

Metro Jet Oy
Tweede handelsnaam: Nordic Air Ambulance
Center

PL 60
FIN-01301 Vantaa

Passagiers, post, vracht

15.10.2001

(1) PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1.
(2) Aan de Commissie medegedeeld vóór 31 december 2001.
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Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of
ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de
Raad (1) betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (2)
(2002/C 77/12)
(Voor de EER relevante tekst)
DUITSLAND

Verleende exploitatievergunningen
Categorie A: Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen aan de criteria van
artikel 5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92
Naam van de luchtvaartmaatschappij

Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Allmannsweilerstraße 132
D-88046 Friedrichshafen

(1) PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1.
(2) Aan de Commissie medegedeeld voor 31 december 2001.

Vergunning voor het
vervoer van

Besluit geldig
sedert

Passagiers

14.8.2001

28.3.2002
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III
(Bekendmakingen)

EUROPEES PARLEMENT
In Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 77 E gepubliceerde notulen van de zitting van
19 en 20 september 2001
(2002/C 77/13)

Deze teksten zijn beschikbaar in:
EUR-Lex:

http://europa.eu.int/eur-lex

CELEX:

http://europa.eu.int/celex

C 77/45

C 77/46

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

COMMISSIE
RESERVELIJST
ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK COM/A/5/01
HOOFDADMINISTRATEURS (A 5/A 4)
VOOR HET WERKGEBIED INTERNE AUDIT

(2002/C 77/14)
ANTOINE-POIREL Frank
CAMBA BARBOLLA Emilio
CLAESSENS Jos
DRIES Rudi
DURAND Regis
GRISARD Anne
HELLMAN Anni
LLEWELYN Iolo
MAGENHANN Bernard
MARTÍNEZ CUESTA Luis-Eduardo
MASON Jeffrey
OVERBEEKE Cornelia
SCHLOESSLEN Pascal
VAN DER ZEE Reinder
VANDROMME Johan
VERMEERSCH Benoit
WEBB Christopher
WELCH Peter

28.3.2002

28.3.2002
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Exploitatie van geregelde luchtdiensten
Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr.
2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Rennes (Saint-Jacques)
en Bâle-Mulhouse
(2002/C 77/15)
(Voor de EER relevante tekst)

1. Inleiding: In toepassing van lid 1, punt a), van artikel 4
van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van 23.7.1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft
Frankrijk besloten een verplichting tot openbare dienstverlening op te leggen voor de geregelde luchtdiensten tussen
Rennes (Saint-Jacques) en Bâle-Mulhouse. De voor deze
verplichting tot openbare dienstverlening gestelde normen
werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen C 76 van 27.3.2002.

Voorzover geen enkele luchtvaartmaatschappij op
1.6.2002 geregelde luchtdiensten tussen Rennes (Saint-Jacques) en Bâle-Mulhouse exploiteert of op het punt staat te
exploiteren, in overeenstemming met de verplichtingen tot
openbare dienstverlening en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft Frankrijk besloten om in het
kader van de procedure van artikel 4, lid 1, punt d), van
diezelfde verordening de toegang tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van 1.7.2002 te exploiteren, bij openbare
aanbesteding aan te bieden.

2. Betreft: Levering, met ingang van 1.7.2002, van geregelde
luchtdiensten tussen Rennes (Saint-Jacques) en Bâle-Mulhouse overeenkomstig de voor deze verbinding opgelegde
verplichtingen tot openbare dienstverlening die zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 76 van 27.3.2002.

3. Deelneming aan de aanbesteding: De aanbesteding staat
open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van
een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2407/92
van de Raad van 23.7.1992 betreffende de verlening van
exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschapppijen.

Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, 2, avenue
de la Préfecture, F-35042 Rennes Cedex (Frankrijk), tel.:
02
99 33 66 58,
fax:
02 99 33 24 28,
e-mail:
jcmandrillon@rennes.cci.fr.
6. Financiële compensaties: Gegadigden dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd
als compensatie voor het uitvoeren van de gevraagde
dienst gedurende drie jaar vanaf de voorgenomen aanvangsdatum (per jaar gespecificeerd). Het werkelijke bedrag van de uitgekeerde compensatie wordt elk jaar achteraf vastgesteld op grond van de werkelijke uitgaven en
inkomsten, doch zal nooit meer kunnen bedragen dan het
in de offerte vermelde bedrag. Dit maximumbedrag kan
slechts in geval van onvoorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden worden herzien.
De jaarlijkse betalingen geschieden in de vorm van voorschotten en van een eindafrekening. Het saldo van de
eindafrekening wordt pas betaald na goedkeuring van de
rekeningen van de vervoermaatschappij voor de betrokken
verbinding en nadat is vastgesteld dat de dienst overeenkomstig de bepalingen van punt 8 van deze aanbesteding
is uitgevoerd.
Indien de overeenkomst vóór de normale vervaldag wordt
opgezegd, wordt het bepaalde van punt 8 zo snel mogelijk
ten uitvoer gelegd teneinde aan de vervoermaatschappij
het saldo van de haar verschuldigde financiële compensatie te kunnen uitbetalen waarbij het in de eerste alinea
bedoelde maximumbedrag in voorkomend geval evenredig
met de werkelijke exploitatieduur wordt verminderd.
7. Looptijd van de overeenkomst: De looptijd van de overeenkomst (overeenkomst betreffende de uitbesteding van
een openbare dienst) bedraagt drie jaar, gerekend vanaf de
voorgenomen datum van aanvang van de exploitatie van
de luchtdiensten zoals vermeld in punt 2 van deze aanbesteding.

4. Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding valt onder
de bepalingen van de punten d), e), f), g), h) en i) van
artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92.

8. Controle op de uitvoering van het contract en nazicht
van de rekeningen van de luchtvaartmaatschappij: De
uitvoering van het contract en de analytische boekhouding
van de vervoermaatschappij voor de betrokken verbinding
zullen ten minste eenmaal per jaar aan een controle in
samenwerking met de vervoermaatschappij worden onderworpen.

5. Dossier voor de aanbesteding: Het volledige dossier
voor de aanbesteding, omvattende het bijzonder reglement
van de aanbesteding en de overeenkomst inzake uitbesteding van een openbare dienst met de technische bijlage
daarvan (tekst van de verplichtingen tot openbare dienstverlening verschenen in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen) kan gratis worden verkregen op het onderstaande adres:

9. Beëindiging en opzegtermijn: De ondertekenende partijen kunnen de overeenkomst vóór het einde van de normale duur ervan slechts beëindigen na het verstrijken van
een opzegtermijn van zes maanden. Wanneer de luchtvaartmaatschappij niet voldoet aan één van de verplichtingen tot openbare dienstverlening, wordt zij geacht de
overeenkomst zonder opzegtermijn te hebben beëindigd
tenzij zij de dienst binnnen een termijn van één maand
na ingebrekestelling opnieuw in overeenstemming brengt
met de verplichtingen tot openbare dienstverlening.
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10. Sancties: Wanneer de luchtvaartmaatschappij de in punt
9 bedoelde opzegtermijn niet nakomt, wordt hetzij een
administratieve
boete
opgelegd
die
maximaal
7 622,45 EUR bedraagt, in toepassing van artikel
R.330-20 van de burgerluchtvaartcode, hetzij een boete
die wordt berekend uitgaande van het aantal ontbrekende
maanden en van het daadwerkelijke tekort op de verbinding in het relevante jaar, beperkt tot de maximale financiële compensatie als bedoeld in punt 6.

11. Indiening van de offertes: De offertes dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (de datum van het
poststempel wordt als de datum van indiening beschouwd)
te worden opgestuurd of ter plaatse tegen ontvangstbewijs
te worden afgegeven op het volgende adres:

In het geval van ernstige tekortkomingen bij het vervullen
van de openbare dienstverplichtingen kan het contract
worden opgezegd, uitgaande van het feit dat de luchtvaartmaatschappij geen enkele opzegtermijn is nagekomen.

Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, 2, avenue de la Préfecture, F-35042 Rennes Cedex. Tel.:
02 99 33 66 58. Fax: 02 99 33 24 28. E-mail:
jcmandrillon@rennes.cci.fr.

In het geval van tekortkomingen die beperkt blijven tot
het vervullen van de openbare dienstverplichtingen, wordt
de in punt 6 bedoelde maximale financiële compensatie
verminderd met inachtneming van de bepalingen van artikel R.330-20 van de burgerluchtvaartcode. Bij de bepaling van deze vermindering wordt, in voorkomend geval,
uitgegaan van het aantal om aan de maatschappij toe te
schrijven redenen geannuleerde vluchten, het aantal vluchten dat is uitgevoerd met een kleinere dan de vereiste
capaciteit, het aantal vluchten dat is uitgevoerd zonder
dat de openbare dienstverplichtingen op het gebied van
tussenlandingen is nagekomen en/of het aantal dagen dat
de openbare dienstverplichtingen niet zijn nagekomen wat

en wel uiterlijk vijf weken na de datum van bekendmaking
van deze aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen vóór 17.00 uur plaatselijke tijd.

de verblijfsduur op de plaats van bestemming, de gehanteerde tarieven en/of het gebruik van een reserveringssysteem per computer betreft.

12. Geldigheid van de aanbesteding: Overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4, lid 1, punt d), eerste zin, van Verordening (EEG) nr. 2408/92 is deze aanbesteding slechts
geldig indien geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 1.6.2002 een programma heeft ingediend
om deze verbinding met ingang van 1.7.2002 te exploiteren in overeenstemming met de opgelegde verplichtingen van openbare dienstverlening, zonder daarvoor een
financiële compensatie te ontvangen.

Exploitatie van geregelde luchtdiensten
Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr.
2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Reims-Champagne en
Lyon-Saint-Exupéry
(2002/C 77/16)
(Voor de EER relevante tekst)

1. Inleiding: In toepassing van lid 1, punt a), van artikel 4
van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van 23.7.1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft
Frankrijk besloten een verplichting tot openbare dienstverlening op te leggen voor de geregelde luchtdiensten tussen
Reims-Champagne en Lyon - Saint-Exupéry. De voor deze
verplichting tot openbare dienstverlening gestelde normen
werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen C 76 van 27.3.2002.
Voorzover geen enkele luchtvaartmaatschappij op
1.6.2002 geregelde luchtdiensten tussen Reims-Champagne en Lyon - Saint-Exupéry exploiteert of op het
punt staat te exploiteren, in overeenstemming met de verplichtingen tot openbare dienstverlening en zonder om
financiële compensatie te vragen, heeft Frankrijk besloten
om in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1,
punt d), van diezelfde verordening de toegang tot één
enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht

om deze diensten met ingang van 1.7.2002 te exploiteren,
bij openbare aanbesteding aan te bieden.
2. Betreft: Levering, met ingang van 1.7.2002, van geregelde
luchtdiensten tussen Reims-Champagne en Lyon - SaintExupéry overeenkomstig de voor deze verbinding opgelegde verplichtingen tot openbare dienstverlening die zijn
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 76 van 27.3.2002.
3. Deelneming aan de aanbesteding: De aanbesteding staat
open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van
een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2407/92
van de Raad van 23.7.1992 betreffende de verlening van
exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschapppijen.
4. Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding valt onder
de bepalingen van de punten d), e), f), g), h) en i) van
artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92.
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5. Dossier voor de aanbesteding: Het volledige dossier
voor de aanbesteding, omvattende het bijzonder reglement
van de aanbesteding en de overeenkomst inzake uitbesteding van een openbare dienst met de technische bijlage
daarvan (tekst van de verplichtingen tot openbare dienstverlening verschenen in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen) kan gratis worden verkregen op het onderstaande adres:
Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, secrétariat général, service achats/marchés publics, 5,
rue des Marmouzets, BP 2511, F-51070 Reims Cedex.
Tel.: 03 26 50 62 12. Fax: 03 26 50 62 87.
6. Financiële compensaties: Gegadigden dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd
als compensatie voor het uitvoeren van de gevraagde
dienst gedurende drie jaar vanaf de voorgenomen aanvangsdatum (per jaar gespecificeerd). Het werkelijke bedrag van de uitgekeerde compensatie wordt elk jaar achteraf vastgesteld op grond van de werkelijke uitgaven en
inkomsten, doch zal nooit meer kunnen bedragen dan het
in de offerte vermelde bedrag. Dit maximumbedrag kan
slechts in geval van onvoorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden worden herzien.
De jaarlijkse betalingen geschieden in de vorm van voorschotten en van een eindafrekening. Het saldo van de
eindafrekening wordt pas betaald na goedkeuring van de
rekeningen van de vervoermaatschappij voor de betrokken
verbinding en nadat is vastgesteld dat de dienst overeenkomstig de bepalingen van punt 8 van deze aanbesteding
is uitgevoerd.
Indien de overeenkomst vóór de normale vervaldag wordt
opgezegd, wordt het bepaalde van punt 8 zo snel mogelijk
ten uitvoer gelegd teneinde aan de vervoermaatschappij
het saldo van de haar verschuldigde financiële compensatie te kunnen uitbetalen waarbij het in de eerste alinea
bedoelde maximumbedrag in voorkomend geval evenredig
met de werkelijke exploitatieduur wordt verminderd.
7. Looptijd van de overeenkomst: De looptijd van de overeenkomst (overeenkomst betreffende de uitbesteding van
een openbare dienst) bedraagt drie jaar, gerekend vanaf de
voorgenomen datum van aanvang van de exploitatie van
de luchtdiensten zoals vermeld in punt 2 van deze aanbesteding.
8. Controle op de uitvoering van het contract en nazicht
van de rekeningen van de luchtvaartmaatschappij: De
uitvoering van het contract en de analytische boekhouding
van de vervoermaatschappij voor de betrokken verbinding
zullen ten minste eenmaal per jaar aan een controle in
samenwerking met de vervoermaatschappij worden onderworpen.
9. Beëindiging en opzegtermijn: De ondertekenende partijen kunnen de overeenkomst vóór het einde van de normale duur ervan slechts beëindigen na het verstrijken van
een opzegtermijn van zes maanden. Wanneer de luchtvaartmaatschappij niet voldoet aan één van de verplichtin-
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gen tot openbare dienstverlening, wordt zij geacht de
overeenkomst zonder opzegtermijn te hebben beëindigd
tenzij zij de dienst binnnen een termijn van één maand
na ingebrekestelling opnieuw in overeenstemming brengt
met de verplichtingen tot openbare dienstverlening.
10. Sancties: Wanneer de luchtvaartmaatschappij de in punt
9 bedoelde opzegtermijn niet nakomt, wordt hetzij een
administratieve
boete
opgelegd
die
maximaal
7 622,45 EUR bedraagt, in toepassing van artikel R
330-20 van de burgerluchtvaartcode, hetzij een boete
die wordt berekend uitgaande van het aantal ontbrekende
maanden en van het daadwerkelijke tekort op de verbinding in het relevante jaar, beperkt tot de maximale financiële compensatie als bedoeld in punt 6.
In het geval van ernstige tekortkomingen bij het vervullen
van de openbare dienstverplichtingen kan het contract
worden opgezegd, uitgaande van het feit dat de luchtvaartmaatschappij geen enkele opzegtermijn is nagekomen.
In het geval van tekortkomingen die beperkt blijven tot
het vervullen van de openbare dienstverplichtingen, wordt
de in punt 6 bedoelde maximale financiële compensatie
verminderd met inachtneming van de bepalingen van artikel R.330-20 van de burgerluchtvaartcode. Bij de bepaling van deze vermindering wordt, in voorkomend geval,
uitgegaan van het aantal om aan de maatschappij toe te
schrijven redenen geannuleerde vluchten, het aantal vluchten dat is uitgevoerd met een kleinere dan de vereiste
capaciteit, het aantal vluchten dat is uitgevoerd zonder
dat de openbare dienstverplichtingen op het gebied van
tussenlandingen is nagekomen en/of het aantal dagen dat
de openbare dienstverplichtingen niet zijn nagekomen wat
de verblijfsduur op de plaats van bestemming, de gehanteerde tarieven en/of het gebruik van een reserveringssysteem per computer betreft.
11. Indiening van de offertes: De offertes dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (de datum van het
poststempel wordt als de datum van indiening beschouwd)
te worden opgestuurd of ter plaatse tegen ontvangstbewijs
te worden afgegeven op het volgende adres:
Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, secrétariat général, service achats/marchés publics, 5,
rue des Marmouzets, BP 2511, F-51070 Reims Cedex.
Tel.: 3 26 50 62 12. Fax: 3 26 50 62 87.
en wel uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking
van deze aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen vóór 17.00 uur plaatselijke tijd.
12. Geldigheid van de aanbesteding: Overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4, lid 1, punt d), eerste zin, van Verordening (EEG) nr. 2408/92 is deze aanbesteding slechts
geldig indien geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 1.6.2002 een programma heeft ingediend
om deze verbinding met ingang van 1.7.2002 te exploiteren in overeenstemming met de opgelegde verplichtingen van openbare dienstverlening, zonder daarvoor een
financiële compensatie te ontvangen.

MEDEDELING
Op 3 april 2002 wordt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 79 A de „Gemeenschappelijke rassenlijst
voor landbouwgewassen — Dertiende aanvulling bij de eenentwintigste volledige uitgave” gepubliceerd.
Abonnees van het Publicatieblad ontvangen gratis een exemplaar naar gelang van het aantal en van de ta(a)l(en) van hun
abonnement(en). Hun wordt verzocht onderstaande bestelbon, naar behoren ingevuld, met opgave van hun abonneenummer (code aan de linkerkant van elk etiket, beginnende met O/. . . . . . . . . .), te retourneren. Dit gratis aanbod geldt
gedurende een jaar, met ingang van de verschijningsdatum van het betrokken Publicatieblad.
Belangstellende niet-abonnees kunnen dit Publicatieblad — tegen betaling — bestellen bij het in hun land gevestigde
verkoopkantoor of bij het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, Dienst Verkoop, L-2985
Luxemburg, die deze bestelling dan doorgeeft aan het betrokken verkoopkantoor.

