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I

(Besluitent waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 291 /68 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1968

houdende vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op granen en meel,
grutten, gries en griesmeel van tarwe of van rogge "
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een . gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (1 ), inzon
derheid op artikel 13 , lid 5,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing
zijn bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge
en grutten, gries en griesmeel van tarwe, werden
vastgesteld door Verordening nr. 246/67/EEG (2) en
alle latere verordeningen die deze hebben gewijzigd ;

Overwegende dat aan de hand van de aanbods
prijzen en- de dagprijzen waarvan de Commissie

kennis heeft gehad, de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde
tabel moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

-

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening nr. 120/67/EEG genoemde produk
ten te innen heffingen zijn vastgesteld in de bijge
voegde tabel.
Artikel 1

Deze verordening treedt in werking op 14 maart
1968 .

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

Gedaan te Brussel, 13 maart 1 968.

.

»
Voor de Commissie
B. HERINGA

Adjunct-Directeur-Generaal

(*) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
(2) PB nr. 138 van 1 . 7. 1967, blz. 5.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 13 maart 1968 houdende vaststelling van de
heffingen die van toepassing zijn op granen en meel, grutten, gries en griesmeel van tarwe
of van rogge

Nr . van net
gemeen

Omschrijving

schappelijk

R.E. /metrieke
ton

douanetarief

ex 10.01

Zachte tarwe en mengkoren

ex 10.01

Harde tarwe

10.01

Rogge

10.03
10.04

Gerst

10.05 A
10.05 B
10.07 A

Haver

Maïshybriden voor zaaidoeleinden
Andere maïs
Boekweit

54,83
55,48
38,83
41,45
37,16
38,03 H
38,03
0

ex 10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst

30,80

ex 10.07 B

1millet)
Sorgho of doerra
Overige

33,44

Meel van tarwe of van spelt
Meel van mengkoren
Roggemeel
Grutten, gries en griesmeel van

77,45
77,45
64,80
95,68

ex 10.07 B

11.01 A
11.01 B
ex 11.01 C
ex 11.02 AI

' 0

harde tarwe
ex 11.02 A I

Grutten, gries en griesmeel van

82,9

zachte tarwe
(') Hoogstens 4 % van de douanewaarde.

VERORDENING (EEG) Nr. 292/68 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1968

houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen toegevoegd worden voor
granen en mout

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen 0), en
inzonderheid op artikel 15, lid 5,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld door Verordening nr. 247/67/
1 1 ) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.

EEG (2 )' en alle latere verordeningen die deze hebben
gewijzigd ;

Overwegende dat, in functie van de c.i.f.-prijzen en
de c.i.f.-prijzen op termijn van deze dag, de premies
die aan de heffingen worden toegevoegd en die van
kracht zijn, moeten worden gewijzigd volgens de
tabel in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het barema der premies die aan de vooraf vast
gestelde heffingen worden toegevoegd voor het invoe
ren van granen en mout, bedoeld onder artikel 15
(2) PB nr. 138 van 1 . 7. 1967, blz. 8.
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zoals aangeduid in de bijgevoegde tabel van deze
verordening.
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 14 maart
1968 .

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

Gedaan te Brussel, 13 maart 1968 .
Voor de Commissie
B. HERINGA

Adjunct-Directeur-Generaal

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 13 maart 1968 houdende vaststelling van de
premies die aan de heffingen toegevoegd worden voor granen en mout
CR . E. / metrieke ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

ex 10.01

Zachte tarwe en mengkoren

ex 10.01 .

Harde tarwe

-

Lopend

1e term .

2e term .

3e term .

3

4

5

6

0

0

0

0

0,75
1,90

0,75

1,90

0,15
1,30
2,90

0

0

10.02

Rogge

0

10.03

Gerst

0

*o

10.04

Haver

0

0

0

0

10.05 A

Maïshybriden voor zaaidoeleinden

0

0

0

0

10.05 B

Andere maïs
Boekweit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ex 10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
( millet)
Sorgho of doerra

0

0,25

0,25

0,25

ex 10.07 B

Overige

0

0

0

0

10.07 A
ex 10.07 B

"

( R.E. /100 kg >
Nr. van het

Lopend

1e term .

2e term .

3e term .

4e term .

3

4

5

6

7

0

0

0

0,027

0,027

0

0

0

0,020

0,020

0

0

0

0

0

0

0

0 •

0

0

0

0

0

0

0

Mout, niet gebrand, ander, overig

0

0

0

0

0

Mout, gebrand , van tarwe

0

0

0

0,023

0,023

ex 11.07
B II

Mout, gebrand, van gerst

0

0

0

0

0

ex 11.07
B III

Mout, gebrand, ander

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

ex 11.07

A I (a)
ex 11.07

A I (b )
ex 11.07

A II (a )
ex 11.07

A II (b )
ex 11.07

A III ( a)
ex 11.07

Mout, niet gebrand, van tarwe, ,
in de vorm van meel

Mout, niet gebrand, van tarwe,
ander

Mout, niet gebrand, van gerst,
in de vorm van meel

Mout, niet gebrand, van gerst,
ander

Mout, niet gebrand , ander, in de
vorm van meel

■ A III (b )
ex 11.07
B I
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VERORDENING (EEG) Nr. 293/68 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1968

houdende wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctief
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

van kracht zijnde correctief, toepasselijk op de

GEMEENSCHAPPEN,

restitutie voor granen, te wijzigen,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad

van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (1), en in
het bijzonder op artikel 16, lid 2, vierde alinea, twee
de zin ,

Overwegende dat het correctief, toepasselijk op de
restitutie voor • granen, werd vastgesteld door Ver
ordening (EEG) nr. 275/68 (2) en alle latere verorde
ningen die deze hebben gewijzigd ;

Overwegende dat in functie van de c.i.f.-prijzen en de
c.i.f.-prijzen op termijn van deze dag het nodig is het

Artikel 1

Het correctief, toepasselijk op de vooraf vastgestelde
restituties voor de uitvoer van granen, -bedoeld in
artikel 16, lid 4, van Verordening nr. 120/67/EEG,
wordt gewijzigd overeenkomstig de in de bijlage bij
deze verordening gevoegde tabel.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 14 maart
1968 .

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

Gedaan te Brussel, 13 maart 1968 .
Voor de Commissie
B. HERINGA

Adjunct-Directeur- Generaal
v' 1 ) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
(2) PB nr. L 60 van 8 . 3. 1968, blz. 4.
BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 13 maart 1968 houdende wijziging van het op de
restitutie voor granen toe te passen correctief
(R.E. / metrieke ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

Ie term .

2e term .

3e term .

3

4

5

6

0

Zachte tarwe en mengkoren

0

0

0

Harde tarwe

0

0

+ 1,30

Rogge

0

10.03

Gerst

0

10.04

Haver

0

10.05 B

Andere maïs

0

0

0

0

10.07 A

Boekweit
0

. 0

0

0

0

0

0

0

ex 10.01
ex 10.01
10.02

'

Lopend

ex 10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
Sorgho of doerra

ex ' 10.07 B

Overige

ex 10.07 B

+ 1,90 .
— 2,35
— 1,75

+ 2,90

— 2,65
— 2,50

+
+
—
—

1,20
3,25
2,65
3,40
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VERORDENING (EEG) Nr. 294/68 VAN DE COMMISSIE
van 13 maart 1968

houdende vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op liet Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbren
ging van een gemeenschappelijke ordening der mark
ten in de sector oliën en vetten (*),

Gelet op Verordening nr. 162/66/EEG van de Raad
van 27 oktober 1966 betreffende het handelsverkeer •

in oliën en vetten tussen de Gemeenschap en Grie
kenland (2),

Gelet op Verordening nr. 171/67/EEG van de Raad
van 27 juni 1967 betreffende de restituties en hef
fingen bij uitvoer van olijfolie (3), en met name op
artikel 7, eerste zin,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 18 van
Verordening nr. 136/66/EEG, wanneer de prijs in
de Gemeenschap hoger is dan de prijsnoteringen op
de wereldmarkt, het verschil tussen deze prijzen kan
worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer
van olijfolie naar derde landen ;

Overwegende dat ingevolge artikel 8 van Verorde
ning nr. 162/66/EEG, artikel 18 van Verordening
nr. 136/66/EEG en de ter toepassing daarvan geno
men maatregelen van toepassing zijn op het handels
verkeer tussen de Gemeenschap en Griekenland,
onder voorbehoud van de bepalingen van de Over
eenkomst waarbij een associatie tot stand wordt ge
bracht tussen de Europese Economische Gemeen
schap en Griekenland ;
Overwegende dat de regels en de voorschriften be
treffende de vaststelling en de toekenning van de
restitutie bij de uitvoer van olijfolie zijn vastgesteld
bij de Verordeningen nrs. 171/67/EEG en 223/67/
EEG (4) ;

Overwegende dat de restitutie overeenkomstig arti
kel 2 van Verordening nr. 171/67/EEG voor de ge
hele Gemeenschap gelijk moet zijn ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Ver
ordening nr. 171/67/EEG de restitutie voor olijfolie
die geen raffinageproces heeft ondergaan, moet wor
den vastgesteld met inachtneming van :
H PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
(2) PB nr. 197 van 29. 10. 1966, blz. 3393/66.

(3) PB nr. 130 van 28. 6. 1967, blz. 2600/67.
(") PB nr. 136 van 30. 6. 1967, blz. 2912/67.

— de situatie en de verwachte ontwikkeling van de

olijfolieprijzen en de beschikbare hoeveelheden
op de markt van de Gemeenschap, alsmede de
situatie en de verwachte ontwikkeling van de
olijfolieprijzen op de wereldmarkt,
— de doelstellingen van de gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector olijfolie, te weten
een evenwichtige situatie en een natuurlijke ont
wikkeling van de prijzen en het handelsverkeer
op deze markten te verzekeren,
— het belang dat bestaat om verstoringen op de
markt van de Gemeenschap te voorkomen,
— het economisch aspect van de beoogde uitvoer ;
Overwegende dat volgens artikel 4 van Verordening
nr. 171/67/EEG de bedoelde restitutie bovendien

moet worden vastgesteld volgens de volgende cri
teria :

— de olijfolieprijzen in de voornaamste produktie
gebieden van de Gemeenschap,
— de gunstigste noteringen op de verschillende
markten van de invoerende derde landen en van

Griekenland,
— de afzetkosten en gunstigste vervoerkosten, bere

kend vanaf de markten van de Gemeenschap in
de voornaamste produktiegebieden tot aan de
havens of andere plaatsen van uitvoer in de
Gemeenschap, alsmede de kosten die gemoeid
zijn met het op de wereldmarkt brengen van de
produkten ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5 van Ver
ordening nr. 171 /67/EEG de restitutie voor olijfolie
die niet aan een raffinageproces onderworpen is
geweest, echter verschillend kan worden vastgesteld
naar gelang van de bestemming, wanneer de situatie
op de wereldmarkt of de bijzondere eisen van be
paalde markten zulks noodzakelijk maken ;
Overwegende dat ingevolge artikel 6 van Ver
ordening nr. 171 /67/EEG het bedrag van de restitutie
voor olijfolie die aan een raffinageproces onder
worpen is geweest, moet worden afgeleid van het
bedrag van de restitutie voor olijfolie die niet aan
een dergelijk proces onderworpen is geweest ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 1 van Ver
ordening nr. 223/67/EEG, bij de vaststelling van
de restitutie, de ' hoeveelheid onder ' de subpost ex
15.07 (A) (II) van de bijlage van bedoelde verordening
vallende, niet aan een raffinageproces onderworpen
olijfolie, die als noodzakelijk moet worden be
schouwd voor de produktie van 100 kg van de
in deze bijlage bedoelde olijfolie die aan een raffi--'
nageproces onderworpen is geweest, 111 kg bedraagt
voor olie behorende tot subpost ex 15.07 (A) (I) ( a)
en 149 kg voor olie behorende tot subpost ex 15.07
(A) (I ) (b) ;
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Overwegende dat de restitutie overeenkomstig artikel
7 van Verordening nr. 171/67/EEG ten minste

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

éénmaal per maand moet worden vastgesteld ; dat
zij indien nodig tussentijds kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels
en voorwaarden op de huidige marktsituatie in de
sector olijfolie, en met name op de prijzen van
dit produkt in de Gemeenschap, alsmede op de
markten van derde landen en van Griekenland, met

zich brengt dat de restitutie en de heffing moeten
worden bepaald op de in de bijlage genoemde

14. 3 . 68

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer naar derde landen
en naar Griekenland van de in artikel 1 , lid 2, sub
c), van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde pro
dukten, worden vastgesteld als vermeld in de bij
lage.

bedragen ;

Artikel 2

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies

Deze verordening treedt in werking op 14 maart

van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

1968 .

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

Gedaan te Brussel, 13 maart 1968 .
Voor de Commissie
B. HERINGA

Adjunct-Directeur-Generaal
BIJLAGE

Bedragen van de uitvoerrestituties voor olijfolie in R.E./100 kg
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

Plantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd :

ex 15.07

B I b) 1 ,
B I b) 2,
B II a)

(A) Olijfolie :
(I) welke aan een raffinageproces onderworpen is geweest :
(a) verkregen bij raffinage van olijfolie verkregen bij de eerste persing,
zelfs versneden met olijfolie, verkregen bij de eerste persing
— voor de uitvoer naar Griekenland

0

— voor de uitvoer naar derde landen

8,880

(b) andere
— voor de uitvoer naar Griekenland

0

— voor de uitvoer naar derde landen

11,920

(II ) andere :

(a) Olijfolie verkregen bij de eerste persing
— voor de uitvoer naar Griekenland .

— voor de uitvoer , naar derde landen

0

!

.

8,000

( b ) andere
— voor de uitvoer naar Griekenland

0

— voor de uitvoer naar derde landen

8,000

N. B. : Voor de toepassing van deze bijlage worden geacht te behoren tot onderverdeling :
1 . ex 15.07 (A) (I) : de oliën die de in bijlage II van Verordening nr. 166/66/EEG bedoelde kenmerken vertonen ;

2. ex 15.07 (A) (I) (b) : de oliën die de in punt 1 bedoelde kenmerken vertonen en bovendien bij een analyse, uitgevoerd overeenkomstig het be

paalde in de bijlage bij Verordening nr. 177/66/EEG , een positieve rea ctie hebben ;
3. ex 15.07 (A) (II) (b) : de oliën welke de in punt 2 bedoelde positieve reactie hebben .
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(Besluiten waarvan de publikatie' niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 6 maart 1968

houdende tijdelijke schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
voor terpentijnolie van tariefpost 38.07 A enerzijds' en voor vioolhars van tariefpost
38.08 A anderzijds (tijdvak 1968)
(68/ 150/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti
kel 28 ,

Gelet op het gemeenschappelijk douanetarief van de
Europese Economische Gemeenschap,
Gezien de door de Commissie ingediende ontwerp
beschikking,

Gezien de voorafgaande instemming van de Associa
tieraad die is ingesteld bij de overeenkomst waarbij
een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Economische Gemeenschap en Grieken
land ,

Overwegende dat' de produktie van de in ' artikel 1
van - deze beschikking bedoelde produkten in de Ge
meenschap en in Griekenland momenteel onvol
doende is om in de behoeften van de verwerkende

band met het bestaan van een communautaire pro
duktie ;

Overwegende dat het thans niet mogelijk is de ver
dere ontwikkeling van de economische situatie in de
betrokken sectoren nauwkeurig te voorzien ; dat de
schorsingen derhalve een tijdelijk karakter dienen te
dragen met het oog op een mogelijke ontwikkeling
van de communautaire produktie ;

Overwegende dat die schorsingen de communautaire
produktie niet op ernstige of onverantwoorde wijze
aantasten ; dat die schorsingen voorts ten behoeve
van de Griekse produktie welke voor uitvoer naar
de Europese Economische Gemeenschap in aanmer
king komt een preferentiemarge openlaten, die mo
menteel voldoende is,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING
VASTGESTELD :

Artikel 1

industrie in de Gemeenschap te voorzien ;
Tot en met 31 december 1968 worden de rechten

Overwegende dat het in het belang van de Gemeen
schap is voor de betrokken produkten de heffing van
de . rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
slechts gedeeltelijk te schorsen, met name in ver-

van het gemeenschappelijk douanetarief voor de in
de hierna volgende tabel opgenomen produkten ge
schorst tot de naast ieder produkt aangegeven
hoogte :
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Omschrijving

Nr .

38.07
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Invoerrecht

Térpentijnolie ; houtterpentijnolie,' sulfaatterpentijnolie en andere
terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere
verwerking van- naaldhout ; ruw dipenteen, sulfietterpentijnolie ;
pijnolie :

38.08

A. Terpentijnolie

3

%

A. Vioolhars, harspek daaronder begrepen

3,5 %

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 6 maart 1968 .
Voor de Raad
De Voorzitter
M. COUVE DE MURVILLE

EERSTE RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 9 maart 1968

strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden

verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58
van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze
vennootschappen als van derden, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig
te maken

(68/151/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 54, lid 3 , lsub g),
Gelet op het Algemeen Programma voor de ophef
fing van de beperkingen van de vrijheid van vesti
ging (1), inzonderheid op titel VI,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (8),

gelegde coördinatie een urgent karakter draagt, met
name ten aanzien van de vennootschappen op aan
delen en de vennootschappen met beperkte aanspra
kelijkheid, daar de werkzaamheid van deze vennoot
schappen vaak de grenzen van het nationale grond
gebied overschrijdt ;

Overwegende dat de coördinatie van de nationale
bepalingen betreffende de openbaarmaking, de
rechtsgeldigheid Van de verbintenissen en de nietig
heid van deze vennootschappen van bijzonder belang
is, met name met het oog op de bescherming van de
belangen van derden ;

Overwegende dat de in artikel 54, lid 3, sub g), en
in het Algemeen Programma voor de opheffing van
de beperkingen van de vrijheid van vestiging neer

Overwegende dat op deze gebieden voor deze ven
nootschappen tegelijkertijd communautaire voor
schriften moeten worden vastgesteld, omdat deze
vennootschappen aan derden geen andere waarborg
bieden dan het vermogen van de vennootschap ; *

H PB nr. 2 van 15. 1 . 1962, blz. 36/62.
(2) PB nr. 96 van 28. 5. 1966, blz. 1519/66.
(8) PB nr. 194 van 27. 11 . 1964, blz. 3248/64.

Overwegende dat de openbaarmaking derden in de
gelegenheid moet stellen kennis te nemen van de

.
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AFDELING I

voornaamste akten van de vennootschap en van
bepaalde gegevens die haar betreffen, met name de

Openbaarmaking

identiteit der personen die de bevoegdheid hebben
haar te verbinden ;

Artikel 2

Overwegende dat de bescherming van derden moet
worden verzekerd door middel van bepalingen die
de gronden van ongeldigheid van de ten name van .
de vennootschap aangegane verbintenissen .zoveel

mogelijk beperken ;
Overwegende dat de beperking van de gevallen van
nietigheid en van de terugwerkende kracht van. de
nietigverklaring, alsmede het vaststellen van een korte
termijn voor het derdenverzet tegen deze nietigver
klaring noodzakelijk zijn om de rechtszekerheid te
waarborgen in de betrekkingen tussen de vennoot
schap en derden alsmede tussen de deelnemers in de
vennootschap,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN
VASTGESTELD :

Artikel 1

De door deze richtlijn voorgeschreven coördinatie
maatregelen zijn van toepassing op de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften van de Lid-Staten
die betrekking hebben op vennootschappen van de
volgende rechtsvorm :
— Ten aanzien van Duitsland :

die

Aktiengesellschaft, die Kommanditgesell
schaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung ;
— Ten aanzien van België :
de naamloze vennoot

la société anonyme,

schap,
de commanditaire

la société en commandite

vennootschap op aan
delen,
de personenvennoot
schap met beperkte
aansprakelijkheid ;

par actions,

la société de personnes à
responsabilité limitée ;

— Ten aanzien van Frankrijk :

la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée ;
— Ten aanzien van Italië :

società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità" limitata ;

— Ten aanzien van Luxemburg :
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée ;
— Ten aanzien van Nederland :

de naamloze vennootschap, de commanditaire
vennootschap op aandelen .

1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen
opdat de verplichte openbaarmaking betreffende
vennootschappen- tenminste plaatsvindt voor de vol
gende akten en gegevens :
a) de oprichtingsakte alsmede de statuten indien deze
in een afzonderlijke akte zijn opgenomen ;

b) de wijzigingen van de sub a) vermelde akten,
waaronder begrepen de verlenging van de duur
van de vennootschap ;
c) na elke wijziging in de oprichtingsakte of de sta
tuten de volledige bijgewerkte tekst van de gewij
zigde akte ;
d) de benoeming, het aftreden, alsmede de identiteit
van de personen die, als orgaan waarin de ' wet
voorziet of als leden van een dergelijk orgaan

i) de bevoegdheid hebben de vennootschap ten
opzichte van derden te verbinden en haar in
rechte te vertegenwoordigen,
ii ) deelnemen aan het bestuur van, het toezicht of
de controle op de vennootschap.

Uit de openbaarmaking moet blijken of de per
sonen die de bevoegdheid hebben de vennootschap
te verbinden, - dit alleen of slechts gezamenlijk
kunnen doen ;

e) ten minste éénmaal per jaar het bedrag van het
geplaatste kapitaal, indien in de oprichtingsakte
of de statuten een maatschappelijk kapitaal wordt
genoemd, tenzij iedere vergroting van het ge
plaatste kapitaal een wijziging van de statuten
met zich meebrengt ;

f) de balans en de winst- en verliesrekening van elk '
boekjaar. In het document waarin de balans is

opgenomen dient de identiteit te worden vermeld
van de personen die krachtens de wet tot taak
hebben' deze te waarmerken . De verplichte toepas

sing van deze bepaling op de in artikel 1 vermelde
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
naar Duits, Belgisch, Frans, Italiaans en Luxem
burgs recht, alsmede op de besloten naamloze
vennootschap naar Nederlands recht wordt even
wel uitgesteld tot de tenuitvoerlegging van een
richtlijn betreffende de coördinatie van de inhoud
van balansen en winst- en verliesrekeningen en
betreffende ontheffing van de verplichting tot
volledige of gedeeltelijke openbaarmaking van
deze ! stukken voor deze vennootschappen, voor
zover het bedrag van hun balans beneden een
in deze 'richtlijn vast te stellen hoogte blijft. De
Raad zal deze richtlijn vaststellen binnen twee
jaar volgende op het aannemen van onderhavige

richtlijn ;
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g) elke verplaatsing van de zetel van de vennoot
schap ;
h) de ontbinding van de vennootschap ;
i ) de rechterlijke beslissingen waarbij de nietigheid
van de vennootschap wordt uitgesproken ;
j ) de benoeming en de identiteit van de vereffenaars
alsmede hun respectieve bevoegdheden, tenzij deze
bevoegdheden uitdrukkelijk en uitsluitend voort
. vloeien uit de wet of de statuten ;
k) de beëindiging van de liquidatie en de doorha
ling in het register in die Lid-Staten waar zulks
rechtsgevolgen heeft.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid onder f)
worden als besloten naamloze vennootschappen be
schouwd die naamloze vennootschappen welke vol
doen aan de volgende voorwaarden :

14 . 3 . 68

lijke aanvraag kunnen worden verkregen ; de kosten
van dit afschrift mogen de administratiekosten niet
overschrijden .
De aldus toegezonden afschriften worden' voor eens

luidend afschrift gewaarmerkt, tenzij de aanvrager
te kennen geeft hierop geen prijs te stellen .
4.

De in lid 2 bedoelde akten en gegevens worden

in het door de Lid-Staat aangewezen nationale pu
blikatieblad bekend gemaakt, hetzij in hun geheel
of in uittreksel , hetzij door een mededeling omtrent
het opnemen van het document in het dossier of de
inschrijving daarvan in het register.

5.

.De akten en gegevens kunnen door de vennoot

schap niet dan na de in lid 4 bedoelde bekendmaking
aan derden worden tegengeworpen, tenzij de ven
nootschap aantoont dat deze derden er kennis van

a) zij kunnen geen aandelen aan toonder uitgeven ;

droegen ; evenwel kunnen deze akten en gegevens met
betrekking tot handelingen die zijn verricht vóór de

b ) geen „certificaat aan toonder van aandelen op

zestiende dag volgende op die van deze bekendma
king niet worden tegengeworpen aan derden, die
aantonen dat zij er onmogelijk kennis van hebben
kunnen dragen.

naam " in de zin van artikel 42 c van het Neder

lands Wetboek van Koophandel, kan door wie
dan ook in omloop worden gebracht ;

c) de aandelen kunnen niet ter beurze worden geno
teerd ;

• d) in de statuten wordt een bepaling opgenomen vol
gens welke de vennootschap haar goedkeuring

6. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen
om elke tegenstrijdigheid te vermijden tussen de
inhoud van de in de pers gepubliceerde tekst en die
van het register of van het dossier.

moet verlenen voor iedere overdracht van aande

len aan derden, met uitzondering van overgang
ten gevolge van overlijden en, indien de statuten
hierin voorzien, met uitzondering van overgang
op de echtgenoot en op verwanten in opgaande
en nederdalende lijn ; de overdracht moet, met
uitsluiting van elke blanco overdracht, plaatsvin
den, hetzij bij onderhandse akte, getekend door
hem die overdraagt en door de verkrijger, hetzij
bij authentieke akte ;
e) het karakter van besloten naamloze vennootschap
blijkt uit de statuten ; in de naam van de ven
nootschap komen de woorden „Besloten Naam
loze Vennootschap" of de afkorting „B.N.V. "
voor .

Ingeval van tegenstrijdigheid echter, kan de in de pers
gepubliceerde • tekst niet aan derden worden tegen
geworpen ; dezen kunnen er zich echter wel op
beroepen, tenzij de vennootschap aantoont dat zij
kennis droegen van de in het dossier opgenomen of
in het register ingeschreven tekst.

7.

Derden kunnen zich bovendien steeds beroepen

op akten of gegevens ten aanzien waarvan de for
maliteiten van openbaarmaking nog niet zijn ver
vuld, tenzij het nalaten van de openbaarmaking
' eze van rechtsgevolgen berooft.
Artikel 4

Artikel 3

1.

De Lid-Staten schrijven voor dat op de brieven en
orders de volgende gegevens worden yermeld :

2.

— een register waarbij het in artikel 3 vermelde
dossier wordt aangelegd, -alsmede het nummer
waaronder de vennootschap in dit register is
ingeschreven.

In iedere Lid-Staat wordt hetzij bij een centraal
register hetzij bij een handelsregister of vennoot
schapsregister voor elk der aldaar ingeschreven ven
nootschappen een dossier aangelegd.
Alle akten en alle gegevens die krachtens arti

kel 2 openbaar gemaakt dienen te worden, worden
in het dossier opgenomen of ingeschreven in het
register ; de inhoud van het in het register
ingeschrevene dient in elk geval uit het dossier te
blijken.

3 . Volledig of gedeeltelijk afschrift van elke in
artikel 2 bedoelde akte of gegeven moet op schrifte-

— de rechtsvorm van de vennootschap, * de plaats
van haar zetel en, in „voorkomend geval, het feit
dat de vennootschap zich in liquidatie bevindt.
Indien in deze stukken het kapitaal van de vennoot
schap wordt vermeld, moet dit gegeven betrekking
hebben op het geplaatste en gestorte kapitaal.
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Artikel 5

Elke Lid-Staat bepaalt wie gehouden zijn aan de
formaliteiten van openbaarmaking te voldoen .
Artikel 6

De Lid-Staten stellen passende sancties vast ingeval :
— de in artikel 2, lid 1 , sub f), voorgeschreven open
baarmaking van de balans en van de winst- en
verliesrekening wordt nagelaten ;
— de in artikel 4 bedoelde verplichte gegevens op
de zakelijke geschriften ontbreken .
AFDELING II

Nr, L 65 / 11

bevoegdheden van de organen van de vennootschap
/orden gesteld, kunnen nooit aan derden worden
tegengeworpen , zelfs niet indien zij bekend zijn
emaakt.

Indien , de nationale wetgeving bepaalt dat de
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoor
digen, in afwijking van de wettelijke regel op dit
gebied, door de statuten aan een enkele persoon
of aan meerdere, gezamenlijk handelende personen
m worden verleend, kan in deze wetgeving worden
voorgeschreven dat deze bepaling van de statuten
aan derden kan worden tegengeworden, op voor
waarde dat zij betrekking heeft op de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid ; de vraag of een
dergelijke statutaire bepaling aan derden kan worden
tegengeworpen, is onderworpen aan artikel 3. -

Rechtsgeldigheid van de verbintenissen van de
vennootschap

AFDELING III

Artikel 7

Nietigheid van de vennootschap

Indien rechtshandelingen worden verricht ten name
van een vennootschap in oprichting, voordat deze
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, en indien de
vennootschap de uit deze handelingen voortvloeiende
verbintenissen niet overneemt, zijn degenen die de
handelingen hebben verricht, daarvoor hoofdelijk
en onbeperkt aansprakelijk, tenzij anders werd over

In alle Lid-Staten welker wetgeving niet voorziet
in een voorafgaande, administratieve of rechterlijke
controle bij de oprichting, moeten de . oprichtings
akte en de statuten van de vennootschap alsmede de
wijzigingen in deze akten bij authentieke akte wor

eengekomen.

den verleden.

Artikel 10

Artikel 8

Artikel 11

Door de vervulling van de formaliteiten inzake de
openbaarmaking betreffende personen die als orgaan
de bevoegdheid hebben, de vennootschap te verbin
den, kan een onregelmatigheid in hun benoeming
niet meer aan derden worden tegengeworpen; tenzij
de vennootschap aantoont dat deze derden daarvan
kennis droegen .

In de wetgeving van de Lid-Staten kan de nietigheid
van vennootschappen slechts met inachtneming van
de volgende voorwaarden worden geregeld :

Artikel 9

1.
De vennootschap wordt ten opzichte van der
den gebonden door de rechtshandelingen welke door
haar organen worden verricht, ook al vallen deze
handelingen niet onder het vennootschapsdoel, ten
zij door genoemde handelingen de bevoegdheden
worden overschreden welke aan deze organen vol
gens de wet toekomen of kunnen worden toegekend.
De Lid-Staten kunnen evenwel bepalen dat de ven
nootschap niet wordt gebonden als deze handelingen

de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden,
indien zij bewijst dat de derde wist dat de handeling
de grenzen van dit doel overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe ech
ter geen voldoende bewijs.

2. De grenzen welke door de statuten of door
een beslissing van de bevoegde organen aan de

1 , de nietigheid moet door de rechter worden uitge
sproken ;

2 , alleen in de volgende gevallen kan de nietigheid
worden uitgesproken :
a ) het ontbreken van de oprichtingsakte of het
niet inachtnemen van de formaliteiten van

voorafgaande controle of van de authentieke
vorm ;

b ) wanneer het werkelijke doel van de vennoot
schap ongeoorloofd is of strijdig met de open
bare orde ;

c) het ontbreken in de oprichtingsakte of in de
statuten van elk gegeven aangaande de naam
van de vennootschap, de inbreng, het bedrag
van het geplaatste kapitaal of het doel van de
vennootschap ;

d) het niet naleven van de bepalingen van de
nationale wetgeving betreffende de minimum
storting in het kapitaal van de vennootschap ;
e) de handelingsonbekwaamheid van alle venn
o ten-oprichters ;
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f) wanneer, in strijd met de nationale wetgeving
waardoor de vennootschap wordt beheerst, het
aantal vennoten-oprichters minder dan twee
bedraagt.
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AFDELING IV

Algemene bepalingen
Artikel 13

Buiten deze gevallen van nietigheid geldt er voor
de vennootschappen geen enkele grond van onbe
staanbaarheid, van absolute , nietigheid, van rela
tieve nietigheid of van vernietigbaarheid.

Artikel 12

1 . De vraag of een beslissing waarbij de nietig
heid door de rechter wordt uitgesproken, aan der
den kan- worden tegengeworpen, is onderworpen aan
artikel 3 . Wanneer het nationale recht derdenverzet

toestaat, is dit slechts ontvankelijk gedurende een
termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de be

kendmaking van de rechterlijke uitspraak.
2 . De nietigheid brengt de liquidatie van de ven
nootschap mede, op dezelfde wijze als zulks bij
de ontbinding kan plaatsvinden.
(

3 . De nietigheid doet op zichzelf geen afbreuk aan
de rechtsgeldigheid van de verbintenissen van de
vennootschap of van die welke jegens haar zijn

aangegaan, onverminderd de gevolgen van het feit
dat de vennootschap zich in liquidatie bevindt.
4. De gevolgen van de nietigheid voor de ven
noten onderling kunnen door de wetgeving van elke
Lid-Staat worden geregeld.

Binnen een termijn van achttien maanden te rekenen

vanaf de kennisgeving van deze richtlijn doen de
Lid-Staten alle wijzigingen in hun wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften in werking treden ,
welke noodzakelijk zijn om aan de bepalingen van
deze richtlijn te voldoen ; zij stellen de Commissie
aarvan onmiddellijk in kennis.

De in artikel 2, lid 1 , sub f), opgelegde verplichting
tot openbaarmaking treedt voor andere naamloze
vennootschappen naar Nederlands recht dan die
bedoeld in het huidige artikel 42 c van het Neder
lands Wetboek van Koophandel, eerst in werking
dertig maanden na de kennisgeving van deze richt
lijn.

De Lid-Staten kunnen bepalen dat de openbaar
making van de volledige tekst van de statuten, bij
gewerkt aan de hand van de wijzigingen die na de
oprichting van de vennootschap zijn aangebracht,
voor de eerste maal vereist zal zijn bij de eerstvol
ende wijziging van de statuten of, bij gebreke van
dien, uiterlijk op 31 december 1970.

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat zij aan de
Commissie de tekst mededelen van de voornaamste

bepalingen van binnenlands recht welke zij vaststellen
op het door deze richtlijn bestreken gebied .
Artikel 14

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 9 maart 1968 .

5 . De houders van aandelen blijven tot storting
van het geplaatste doch niet volgestorte kapitaal
gehouden voor zover de jegens de crediteuren aange
gane verbintenissen dit vereisen.

Voor de Raad
De Voorzitter
M. COUVE DE MURVILLE

