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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese
Unie)

BESLUIT VAN DE RAAD
van 10 augustus 1998
tot w¶ziging van Gemeenschappel¶k Standpunt 96/184/GBVB, door de Raad
bepaald op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië
(98/498/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel J.2,
Gezien Gemeenschappelĳk Standpunt 96/184/GBVB van
26 februari 1996, door de Raad bepaald op grond van
artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië (1),
Overwegende dat de Raad tot de slotsom is gekomen dat
de ontwikkelingen in Slovenië, in het bĳzonder het
wapenexportbeleid van dit land, de opheffing rechtvaardigen van de beperkende maatregelen van Gemeenschappelĳk Standpunt 96/184/GBVB met betrekking tot die
staat,

(1) PB L 58 van 7. 3. 1996, blz. 1.

BESLUIT:

Artikel 1
De verwĳzingen naar Slovenië in punt 2 ii) van Gemeenschappelĳk Standpunt 96/184/GBVB worden geschrapt.
Artikel 2
Dit besluit gaat in op de datum waarop het wordt aangenomen.
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.
Gedaan te Brussel, 10 augustus 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
W. SCHÜSSEL
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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1766/98 VAN DE RAAD
van 30 juli 1998
betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, optredende als één partij, tot de
overeenkomst van 25 oktober 1993 tussen Canada, Zweden, Oekraïne en de
Verenigde Staten van Amerika, betreffende de oprichting van een Centrum voor
wetenschap en technologie in Oekraïne
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 235 juncto
artikel 228, lid 2, tweede zin, en artikel 228, lid 3, eerste
alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

binden, en de uitvoerend directeur van het Centrum voor
wetenschap en technologie en de andere partijen bij de
overeenkomst daarvan in kennis te stellen.
De tekst van de akte van toetreding, van de overeenkomst,
van het protocol, en van de verklaring is aan deze verordening gehecht.
Artikel 3

Overwegende dat de toetreding van de Europese
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie, optredende als één partij, tot de overeenkomst van 25 oktober 1993 tussen Canada, Zweden,
Oekraïne en de Verenigde Staten van Amerika, betreffende de oprichting van een Centrum voor wetenschap en
technologie in Oekraïne, bijdraagt tot de verwezenlijking
van de doelstellingen van de Gemeenschappen;

1. De Europese Gemeenschappen worden in de raad
van bestuur van het Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne (hierna „het Centrum” te noemen)
vertegenwoordigd door het voorzitterschap van de Raad
en door de Commissie, die elk één vertegenwoordiger
aanwijzen om op te treden als de leden van de raad van
bestuur voor de Europese Gemeenschappen.

Overwegende dat het Verdrag, afgezien van artikel 235,
niet voorziet in bevoegdheden voor de aanneming van
deze verordening,

2. De Commissie is in het algemeen verantwoordelijk
voor de afhandeling van aangelegenheden in verband met
het Centrum.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De toetreding van de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, optredende als
één partij (hierna „de Europese Gemeenschappen” te
noemen), tot de overeenkomst van 25 oktober 1993 tussen
Canada, Zweden, Oekraïne en de Verenigde Staten van
Amerika, betreffende de oprichting van een Centrum voor
wetenschap en technologie in Oekraïne, als gewijzigd bij
het protocol van 7 juli 1997, (hierna „de overeenkomst” te
noemen), alsmede de verklaring van de Europese
Gemeenschappen met betrekking tot artikel I van de
overeenkomst, worden namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad is gemachtigd de toetredingsakte te ondertekenen teneinde de Gemeenschap te
(1) PB C 226 van 20. 7. 1998.

Tijdig vóór de vergaderingen van de raad van bestuur van
het Centrum wordt de Raad volledig ingelicht over de
aangelegenheden die tijdens die vergaderingen zullen
worden besproken en de beleidslijnen van de Commissie
terzake.
Onverminderd lid 3 vertegenwoordigt de Commissie de
Europese Gemeenschappen en verwoordt zij het standpunt van de Europese Gemeenschappen in de raad van
bestuur.
3. Voor aangelegenheden die vallen onder artikel III,
punt vi), en de artikelen V en XIII van de overeenkomst,
wordt het standpunt van de Europese Gemeenschappen
bepaald door de Raad en in de regel verwoord door het
voorzitterschap, tenzij de Raad anders besluit.
Voor aangelegenheden die vallen onder artikel IV, onder
B, punten i) en v), en artikel IV, onder D, wordt het
standpunt van de Europese Gemeenschappen bepaald
door de Raad en in de regel verwoord door de Commissie,
tenzij de Raad anders besluit, meer bepaald op die
gebieden waarop ervaring en deskundigheid vooral in de
lidstaten te vinden zijn.
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4. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen wanneer hij uit hoofde van lid 3 het standpunt van de Europese Gemeenschappen bepaalt. Hij
besluit met eenvoudige meerderheid van stemmen
wanneer hij besluit dat het standpunt van de Europese
Gemeenschap, in tegenstelling tot de in lid 3 bepaalde
algemene regel, niet door het voorzitterschap, respectievelijk de Commissie wordt verwoord.
5. Besluiten over projecten die door de Europese
Gemeenschappen gefinancierd of medegefinancierd
worden, worden genomen op grond van en in overeenstemming met de procedure als vervat in artikel 8 van
Verordening (Euratom, EG) nr. 1279/96 (1) of de verordening die daarvoor in de plaats is gekomen.

L 225/3
Artikel 4

Het Centrum heeft rechtspersoonlijkheid en geniet de
ruimste handelingsbevoegdheid die krachtens de in de
Gemeenschap van toepassing zijnde wetten aan rechtspersonen wordt toegekend en kan, met name, contracten
sluiten, roerende en onroerende goederen aankopen en
verkopen alsmede in rechte optreden.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 juli 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
W. SCHÜSSEL

(1) PB L 165 van 4. 7. 1996, blz. 1.
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AKTE VAN TOETREDING
OVERWEGENDE dat de overeenkomst tot oprichting van een Centrum voor wetenschap en tech-

nologie in Oekraïne op 25 oktober 1993 te Kiev (Oekraïne) werd gesloten.
De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap, optredende als
één partij, voornoemde overeenkomst in overweging genomen hebbende, bevestigen deze en
treden toe tot deze en verbinden zich ertoe alle daarin vervatte bepalingen getrouw uit de voeren.
TEN BLIJKE WAARVAN deze akte van toetreding wordt ondertekend.

GEDAAN te ............................................... op de ................................. dag van .........................................

Voor de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie

Voor de Europese Gemeenschap
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(VERTALING)

OVEREENKOMST
betreffende de oprichting van een Centrum voor wetenschap en technologie in
Oekraïne
CANADA, ZWEDEN, OEKRAÏNE EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA,
HERBEVESTIGENDE dat de verspreiding van technologie en vakkennis inzake massavernietigingswapens
— nucleaire, chemische en biologische wapens — moet worden voorkomen;
ER NOTA VAN NEMENDE dat de staten van de voormalige Sovjet-Unie momenteel een kritieke periode
doormaken, die mede gekenmerkt wordt door de overgang naar een markteconomie, het op gang komende
proces van ontwapening, en de omschakeling van het industrieel-technisch potentieel van militaire naar
vreedzame activiteiten;
ERKENNENDE dat er in dit verband behoefte is aan de oprichting van een Internationaal Centrum voor
wetenschap en technologie in Oekraïne, dat prikkels om zich in te laten met activiteiten die kunnen
uitmonden in een dergelijke verspreiding tot een minimum beperkt door ondersteuning van de op vreedzame doeleinden gerichte activiteiten van wapenspecialisten in Oekraïne, en zo daarvoor belangstelling
bestaat, in andere staten van de voormalige Sovjet-Unie;
ERKENNENDE dat via de projecten en activiteiten van het Centrum een bijdrage moet worden geleverd
aan de overgang van de staten van de voormalige Sovjet-Unie naar een markteconomie en steun moet
worden verleend aan onderzoek en ontwikkeling voor vreedzame doeleinden;
GELEID door de wens dat de projecten van het Centrum de deelnemende onderzoekers en ingenieurs zullen
stimuleren en ondersteunen door hen carrièremogelijkheden op lange termijn te bieden, die het vermogen
tot wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling van Oekraïne zullen versterken; en
IN HET BESEF dat het welslagen van het Centrum krachtige steun van regeringen, stichtingen, academische
en wetenschappelijke instellingen en andere intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties zal
vergen,
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel I
Hierbij wordt het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne (hierna „Centrum” te
noemen) als intergouvernementele organisatie opgericht.
Elke partij doet op haar grondgebied het nodige om de
activiteiten van het Centrum te vergemakkelijken. Voor
de verwezenlijking van zijn doelstellingen heeft het
Centrum overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de partijen de handelingsbevoegdheid om overeenkomsten te sluiten, roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden, en in
rechte op te treden.

Artikel II
A. Het Centrum zorgt voor de ontwikkeling, goedkeuring, financiering en controle van op vreedzame
doeleinden gerichte wetenschappelijke en technologische
projecten, die hoofdzakelijk worden uitgevoerd in instellingen en installaties in Oekraïne, en, zo daarvoor belangstelling bestaat, in andere staten van de voormalige
Sovjet-Unie.

B.

De doelstellingen van het Centrum zijn:

i) wapenspecialisten, vooral die met kennis en vaardigheden met betrekking tot massavernietigingswapens
of raketlanceersystemen in Oekraïne, en, zo daarvoor
belangstelling bestaat, in andere staten van de voormalige Sovjet-Unie, de gelegenheid te bieden om hun
talenten te heroriënteren op vreedzame activiteiten; en
ii) daarmee, door zijn projecten en activiteiten, bij te
dragen tot de oplossing van nationale of internationale
technische problemen en in ruimere zin tot het doel
de overgang naar een markteconomie die inspeelt op
civiele behoeften te bevorderen, het zuiver wetenschappelijk en toegepast onderzoek en de technologische ontwikkeling, onder andere op het gebied van
milieubescherming, energieproductie en nucleaire
veiligheid, alsmede de bestrijding van de gevolgen van
ongevallen met kernreactoren te ondersteunen en de
verdere integratie van onderzoekers uit Oekraïne en
de voormalige Sovjet-Unie in de internationale
gemeenschap van wetenschappers te stimuleren.
Artikel III
Om zijn doelstellingen te verwezenlijken is het Centrum
gemachtigd om:
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i)

door de aanwending van fondsen of anderszins
wetenschappelijke en technologische projecten overeenkomstig artikel II van deze overeenkomst te
bevorderen en te steunen;

ii)

toezicht en financiële controle uit te oefenen op
projecten van het Centrum overeenkomstig artikel
VIII van deze overeenkomst;

iii) zonodig informatie te verspreiden om de projecten te
promoten, het indienen van voorstellen aan te
moedigen en internationale deelneming op ruimere
schaal ingang te doen vinden;
iv)

v)

vi)

passende vormen van samenwerking met regeringen,
intergouvernementele
organisaties
en
nietgouvernementele organisaties (die voor de toepassing
van deze overeenkomst de particuliere sector omvatten) en programma’s tot stand te brengen;
fondsen of schenkingen in ontvangst te nemen van
regeringen, intergouvernementele organisaties en
niet-gouvernementele organisaties;

C. Elk van de overeenkomstsluitende partijen wordt
vertegenwoordigd in de raad van bestuur en heeft één
stem. Elk wijst één vertegenwoordiger in de raad van
bestuur aan binnen zeven (7) dagen na de inwerkingtreding van deze overeenkomst.
D. De raad van bestuur stelt statuten vast voor de
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst. Daarin worden
de volgende aspecten geregeld:
i)
ii)

iii)

iv)

in voorkomend geval bijkantoren te vestigen; en

vii) andere activiteiten te ondernemen die door de
partijen zijn overeengekomen.

v)

Artikel IV

vi)

A. Het Centrum heeft een raad van bestuur en een
secretariaat, bestaande uit een uitvoerend directeur,
adjunct-uitvoerend directeuren en de eventueel nog verder
benodigde personeelsleden, overeenkomstig de statuten
van het Centrum.
B.

De raad van bestuur heeft de volgende taken:

i)

vaststelling van het beleid van het Centrum en van
zijn eigen reglement van orde;

ii)

algemene leiding en begeleiding van het secretariaat;

iii) goedkeuring van de huishoudelijke begroting van het
Centrum;
iv)

beheer van financiële en andere aangelegenheden
van het Centrum met inbegrip van de goedkeuring
van procedures voor de opstelling van de begroting
van het Centrum, de boekhouding en de controle
daarvan;

v)

formulering van algemene criteria en prioriteiten
voor de goedkeuring van projecten;

vi)

goedkeuring van projecten overeenkomstig artikel
VI;

vii) vaststelling van de statuten en van andere uitvoeringsregelingen waar nodig; en
viii) andere taken die hem krachtens deze overeenkomst
worden toegewezen of die voor de tenuitvoerlegging
daarvan noodzakelijk zijn.
De beslissingen van de raad van bestuur worden bij
consensus genomen door alle partijen die in de raad
zetelen onder de uit hoofde van artikel V vastgestelde
voorwaarden, tenzij in deze overeenkomst anders is
bepaald.
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vii)

viii)
ix)

de structuur van het secretariaat;
de procedure voor het selecteren, ontwikkelen, goedkeuren, financieren, uitvoeren en controleren van de
projecten;
de procedure waarmee de uitvoerend directeur rechtstreeks van internationale deskundigen wetenschappelijk en ander noodzakelijk professioneel advies zal
inwinnen met betrekking tot de voorgestelde projecten;
procedures voor de opstelling van de begroting voor
het Centrum en voor de boekhouding en de controle
daarvan;
passende richtsnoeren inzake de intellectuele eigendomsrechten in verband met de projecten van het
Centrum en met betrekking tot de verspreiding van
de resultaten van projecten;
procedures voor de deelneming van regeringen,
intergouvernementele
organisaties
en
nietgouvernementele organisaties aan de projecten van
het Centrum;
bepalingen betreffende de toewijzing van de eigendommen van het Centrum nadat deze overeenkomst
is geëindigd of een partij zich daaruit heeft teruggetrokken;
het personeelsbeleid; en
andere regelingen die voor de tenuitvoerlegging van
deze overeenkomst noodzakelijk zijn.
Artikel V

De raad van bestuur heeft de vrijheid en de uitsluitende
bevoegdheid om, op voorwaarden die hijzelf vaststelt, zijn
lidmaatschap uit te breiden door het opnemen van
vertegenwoordigers die benoemd zijn door partijen die tot
deze overeenkomst toetreden. Niet in de raad van bestuur
vertegenwoordigde partijen en intergouvernementele en
niet-intergouvernementele organisaties kunnen worden
verzocht om bij de besprekingen van de raad aanwezig te
zijn als deelnemer zonder stemrecht.
Artikel VI
Ieder project dat ter goedkeuring aan de raad van bestuur
wordt voorgelegd, is vergezeld van de schriftelijke instemming van de staat of staten waarin het project zal worden
uitgevoerd. Behalve de voorafgaande instemming van die
staat of staten is voor de goedkeuring van projecten, overeenkomstig de voorwaarden die krachtens artikel V zijn
vastgesteld, de consensus vereist van de andere partijen in
de raad van bestuur buiten de staten die op grond van
artikel II, onder A, voor projecten in aanmerking komen.
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Artikel VII
A. Door de raad van bestuur goedgekeurde projecten
kunnen worden gefinancierd of gesteund door het
Centrum of door regeringen, intergouvernementele organisaties of niet-gouvernementele organisaties hetzij rechtstreeks, hetzij via het Centrum. De financiering of ondersteuning van goedgekeurde projecten vindt plaats op door
de verstrekkers vastgestelde voorwaarden en deze voorwaarden dienen in overeenstemming met deze overeenkomst te zijn.
B. De vertegenwoordigers van de partijen in de raad en
het personeel van het secretariaat van het Centrum
komen niet in aanmerking voor projectsubsidies en
kunnen niet direct van een projectsubsidie profiteren.
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B. Bij wijze van materiële steun aan het Centrum zal
de regering van Oekraïne op eigen kosten een gebouw ter
beschikking stellen dat geschikt is om door het Centrum
te worden gebruikt, met de bijbehorende onderhoudswerkzaamheden, nutsvoorzieningen en beveiliging.
C. Het Centrum heeft in Oekraïne de status van
rechtspersoon en is in die hoedanigheid gemachtigd tot
het sluiten van overeenkomsten, het kopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, en heeft de
bevoegdheid om als eiser en verweerder in rechte op te
treden.

Artikel X
De regering van Oekraïne ziet erop toe dat:

Artikel VIII
A.

Het Centrum is gerechtigd om in Oekraïne:

i) ter plaatse de werkzaamheden, materialen, voorraden
en besteding van fondsen met betrekking tot
projecten van het Centrum, alsmede projectgebonden
dienstverlening en -financiering te onderzoeken, na
kennisgeving of tevens onder de in een projectovereenkomst aangegeven voorwaarden; en
ii) op zijn verzoek alle informatie, met inbegrip van
documenten of andere bescheiden in verband met de
activiteiten met betrekking tot projecten van het
Centrum en de besteding van de fondsen te
inspecteren of te verifiëren, waar die documenten of
bescheiden zich ook bevinden, tijdens de periode
waarin het Centrum voor de financiering zorgt en
voor een periode nadien als vastgelegd in de projectovereenkomst.
De krachtens artikel VI vereiste schriftelijke instemming
omvat ook een verklaring van de staat van de voormalige
Sovjet-Unie waarin de werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd en van de begunstigde instelling dat zij het
Centrum de toegang verlenen die nodig is om de in dit
lid vastgestelde verificatie- en controlewerkzaamheden uit
te voeren.
B. Elke partij die in de raad van bestuur vertegenwoordigd is, heeft ook de onder A beschreven, via het
Centrum gecoördineerde rechten met betrekking tot
projecten die zij volledig of ten dele, rechtstreeks of via
het Centrum financiert.
C. Indien wordt geconstateerd dat de voorwaarden van
een project niet zijn nageleefd, kan het Centrum, dan wel
een financierende regering of organisatie het project stopzetten en in overeenstemming met de projectovereenkomst de gepaste maatregelen nemen nadat de raad in
kennis is gesteld van de redenen daartoe.
Artikel IX
A. Het hoofdkantoor van het Centrum is gevestigd in
Oekraïne.

i) a) de fondsen en eigendommen van het Centrum of
van enig onderdeel ervan, met inbegrip van intrest
die verkregen is door het uitzetten van deze fondsen
op banken in Oekraïne, niet worden onderworpen
aan belastingen of andere heffingen van de kant van
de regering van Oekraïne of van de regionale of
lokale instanties in dat land;
b) goederen, voorraden en andere bezittingen die in
verband met het Centrum en zijn projecten en activiteiten worden geleverd of gebruikt in Oekraïne
mogen worden ingevoerd, uit Oekraïne worden
uitgevoerd of in Oekraïne worden gebruikt vrij van
toltarieven, heffingen, douanerechten, invoerbelastingen en andere soortgelijke belastingen of
heffingen opgelegd door Oekraïne. Om op grond
van dit lid in aanmerking te kunnen komen voor
vrijstelling moeten de goederen, voorraden en
andere bezittingen hetzij in een projectovereenkomst worden gespecificeerd of door de uitvoerend
directeur worden gewaarmerkt als zaken die door
het Centrum of in een project van het Centrum
moeten worden gebruikt. De procedures voor het
waarmerken worden in het statuut omschreven;
c) fondsen welke door natuurlijke en rechtspersonen,
met inbegrip van wetenschappelijke organisaties of
wetenschappers en specialisten uit Oekraïne worden
ontvangen in verband met de projecten en activiteiten van het Centrum, niet zijn onderworpen aan
belastingen of andere heffingen van de kant van de
regering van Oekraïne of van de regionale of lokale
instanties in dat land;
ii) a) het Centrum, regeringen, intergouvernementele
organisaties en niet-gouvernementele organisaties
met het Centrum en zijn projecten of activiteiten
verband houdende fondsen, behalve die in de plaatselijke valuta van Oekraïne, zonder beperkingen in
Oekraïne mogen invoeren of daaruit uitvoeren,
steeds tot een bedrag dat het totale door de
betrokken instantie in Oekraïne ingevoerde bedrag
niet overschrijdt;
b) ter financiering van het Centrum en zijn projecten
en activiteiten het Centrum bevoegd is te eigen bate
en namens de onder a), genoemde instanties buitenlandse valuta te verkopen in Oekraïne.
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Artikel XI
A. De partijen werken nauw samen om de behandeling
van gerechtelijke stappen en vorderingen overeenkomstig
dit artikel te vergemakkelijken.
B. Tenzij anders werd overeengekomen zal de regering
van Oekraïne in geval van gerechtelijke stappen en
vorderingen van onderdanen of organisaties uit Oekraïne,
met uitzondering van uit overeenkomsten voortvloeiende
vorderingen, die voortvloeien uit handelingen of
verzuimen van het Centrum of zijn personeel bij de
uitvoering van de activiteiten van het Centrum:
i) geen gerechtelijke stappen tegen het Centrum en zijn
personeel ondernemen;
ii) de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de
behandeling van de gerechtelijke stappen en vorderingen van bovengenoemde personen en rechtspersonen tegen het Centrum en zijn personeel;
iii) het Centrum en zijn personeel vrijwaren voor gerechtelijke stappen en vorderingen als bedoeld onder ii).
C. Het bepaalde in dit artikel vormt geen beletsel voor
vergoeding of schadeloosstelling uit hoofde van van
toepassing zijnde internationale overeenkomsten of het
nationale recht van een staat.
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iv) recht op het invoeren van hun meubels en persoonlijke bezittingen bij hun in functie treden, vrij van
alle in Oekraïne geldende toltarieven, heffingen,
douanerechten, invoerbelastingen en andere soortgelijke belastingen of heffingen.
C. Aan de vertegenwoordigers van de partijen in de
raad van bestuur, de uitvoerend directeur en de adjunctuitvoerend directeuren worden door de regering van
Oekraïne, naast de onder A en B van dit artikel vermelde
voorrechten en immuniteiten, de voorrechten, immuniteiten, vrijstellingen en faciliteiten verleend die in het algemeen overeenkomstig het internationale recht aan de
vertegenwoordigers van leden en uitvoerende hoofden van
internationale organisaties worden toegekend.
D. Elke partij kan de uitvoerend directeur kennis
geven van de toekomstige aanwezigheid van personen,
met uitzondering van die bedoeld onder A en C, in
Oekraïne in verband met de projecten en activiteiten van
het Centrum. Een partij die een dergelijke kennisgeving
doet, stelt de betrokken personen op de hoogte van hun
plicht de wetten en voorschriften van Oekraïne te eerbiedigen. De uitvoerend directeur stelt de regering van
Oekraïne van de komst in kennis en deze verleent aan de
betrokken personen de onder B, ii) tot en met iv), van dit
artikel genoemde privileges.

D. Niets in het onder B bepaalde mag worden gebruikt
om gerechtelijke stappen of vorderingen tegen onderdanen van Oekraïne te verhinderen.

E. Niets in dit artikel verplicht de regering van
Oekraïne tot het verlenen van de onder A, B en D van dit
artikel vermelde voorrechten en immuniteiten aan haar
onderdanen of permanente inwoners.

Artikel XII

F. Onverminderd bovengenoemde voorrechten, immuniteiten en andere voordelen is het de plicht van een
ieder die krachtens dit artikel voorrechten, immuniteiten
en voordelen geniet, de wetten en voorschriften van
Oekraïne na te leven.

A. Aan in verband met het Centrum of de projecten en
activiteiten daarvan in Oekraïne verblijvende personeelsleden van de regeringen van de Verenigde Staten, Canada
en Zweden wordt door de regering van Oekraïne een
status toegekend die gelijkwaardig is aan die welke aan de
administratieve en technische staf wordt toegekend in het
kader van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek
verkeer van 18 april 1961.
B. Aan het personeel van het Centrum worden door de
regering van Oekraïne de voorrechten en immuniteiten
verleend welke gewoonlijk verleend worden aan ambtenaren van internationale organisaties, te weten:
i) immuniteit inzake arrestatie, hechtenis en rechtsvervolging, inclusief criminele, civiele en administratieve
rechtsmacht voor persoonlijke uitlatingen in woord of
geschrift en alle handelingen bij de uitvoering van
hun officiële taken;
ii) vrijstelling van belastingen op het gebied van inkomen, sociale zekerheid of op andere gebieden,
douanerechten of andere heffingen, met uitzondering
van die welke gewoonlijk deel uitmaken van de prijs
van goederen of betaald worden voor diensten;
iii) immuniteit
inzake
socialezekerheidsbepalingen,
immigratiebeperkingen en inschrijving als buitenlander; en

G. Niets in deze overeenkomst mag worden gebruikt
om af te wijken van de voorrechten, immuniteiten en
andere voordelen, uit hoofde van andere overeenkomsten
verleend aan het onder A tot en met D bedoelde personeel.

Artikel XIII
Iedere staat die partij bij deze overeenkomst wenst te
worden, stelt de raad van bestuur daarvan via de uitvoerend directeur in kennis. De raad van bestuur verschaft
deze staat via de uitvoerend directeur gewaarmerkte
afschriften van deze overeenkomst. Na goedkeuring door
de raad van bestuur krijgt bedoelde staat toestemming om
tot de overeenkomst toe te treden. Deze overeenkomst
wordt voor die staat van kracht op de dertigste (30e) dag
na de datum waarop diens akte van toetreding is neergelegd. Ingeval een staat of staten van de voormalige SovjetUnie tot deze overeenkomst toetreden, komt die staat of
komen die staten de door de regering van Oekraïne in de
artikelen VIII, IX, onder C, en X tot en met XII aangegane verplichtingen na.
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Artikel XIV
Hoewel niets in deze overeenkomst de rechten van de
partijen om zonder inschakeling van het Centrum
projecten uit te voeren beperkt, doen de partijen al het
mogelijke om van het Centrum gebruik te maken bij de
uitvoering van projecten waarvan aard en doelstellingen
bij het Centrum passen.

Artikel XV
A. Deze overeenkomst wordt twee jaar na de inwerkingtreding door de partijen opnieuw bezien. Daarbij
moet rekening worden gehouden met de financiële
verbintenissen en de betalingen van de partijen.

L 225/9

Artikel XVI
Over elke vraag of geschil betreffende de uitvoering of
uitlegging van deze overeenkomst dient door de partijen
overleg te worden gepleegd.
Artikel XVII
Met het oog op een zo spoedig mogelijke financiering van
de projecten stellen de vier ondertekenaars tot de aanneming van de statuten door de raad van bestuur de noodzakelijke tussentijdse procedures vast. Deze omvatten met
name de benoeming van een uitvoerend directeur en de
noodzakelijke staf, alsmede de vaststelling van de procedures voor het indienen, beoordelen en goedkeuren van
projecten.
Artikel XVIII

B. Deze overeenkomst kan met schriftelijke instemming van alle partijen worden gewijzigd.

A. Elke ondertekenaar stelt de andere er via diplomatieke kanalen van in kennis dat hij alle interne procedures
heeft vervuld die noodzakelijk zijn om door deze overeenkomst gebonden te zijn.

C. Elke partij kan zich zes maanden nadat zij de
overige partijen schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld
op elk moment uit deze overeenkomst terugtrekken.

B. Deze overeenkomst wordt van kracht op de dertigste
(30e) dag na de datum van de laatste kennisgeving als
bedoeld onder A.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst
hebben ondertekend.
Opgesteld te Kiev, op 25 oktober 1993, in één origineel, in de Engelse, de Franse en de
Oekraïnse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
VOOR CANADA:

VOOR HET KONINKRIJK ZWEDEN:

VOOR OEKRAÏNE:

VOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA:
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PROTOCOL
tot wijziging van de overeenkomst betreffende de oprichting van een Centrum voor
wetenschap en technologie in Oekraïne
CANADA, ZWEDEN, OEKRAÏNE EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA,

Handelende overeenkomstig artikel XV, onder B, van de overeenkomst betreffende de oprichting
van een Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne, welke op 25 oktober 1993 in
Kiev werd ondertekend (de overeenkomst van 1993),
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel I
Artikel XII, onder A, van de overeenkomst van 1993 wordt hierbij als volgt gewijzigd:
„Aan in verband met het Centrum of de projecten en activiteiten daarvan in Oekraïne verblijvende personeelsleden van de partijen bij de overeenkomst wordt door de regering van
Oekraïne een status toegekend die gelijkwaardig is aan die welke aan administratief en technisch stafpersoneel wordt toegekend in het kader van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961.”.
Artikel II
Artikel XIII van de overeenkomst van 1993 wordt hierbij als volgt gewijzigd:
„Iedere staat, of de Europese Gemeenschap, die partij bij deze overeenkomst wenst te worden,
stelt de raad van bestuur daarvan via de uitvoerend directeur in kennis. De raad van bestuur
verschaft deze staat of de Europese Gemeenschap via de uitvoerend directeur gewaarmerkte
afschriften van deze overeenkomst. Na goedkeuring door de raad van bestuur krijgt bedoelde
staat of de Europese Gemeenschap toestemming om tot de overeenkomst toe te treden.
Ingeval een staat of staten van de voormalige Sovjet-Unie tot deze overeenkomst toetreden,
komt die staat of komen die staten de in de artikelen VIII, XI, onder C, en X tot en met XII
aangegane verplichtingen na.”.
Artikel III
A. Dit protocol wordt voorlopig toegepast nadat het door alle partijen bij de overeenkomst
van 1993 is ondertekend.
B. Elke ondertekenaar stelt de andere er via diplomatieke kanalen van in kennis dat hij alle
interne procedures heeft vervuld die noodzakelijk zijn om door dit protocol gebonden te zijn.
C. Dit protocol wordt van kracht op de datum van de laatste kennisgeving als bedoeld
onder B.

12. 8. 98

12. 8. 98

¬ NL ¬

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben
ondertekend.
Gedaan te Kiev, op 7 juli 1997, in één origineel, in de Engelse, de Franse en de Oekraïnse taal,
zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
VOOR CANADA:

VOOR HET KONINKRIJK ZWEDEN:

VOOR OEKRAÏNE:

VOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA:
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Verklaring van de vertegenwoordigers van de Gemeenschap bij de ondertekening van
de akte van toetreding tot het Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne
De Gemeenschap verklaart dat het Centrum rechtspersoonlijkheid heeft en de ruimste handelingsbevoegdheid geniet die krachtens de in de Gemeenschappen van toepassing zijnde wetten
aan rechtspersonen wordt toegekend en, met name, contracten kan sluiten, roerende en onroerende goederen kan aankopen en verkopen alsmede in rechte kan optreden.
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VERORDENING (EG) Nr. 1767/98 VAN DE COMMISSIE
van 11 augustus 1998
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie
van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met
name op artikel 4, lid 1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 150/95 (4), en
met name op artikel 3, lid 3,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zĳn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en

de periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn
vermeld, de forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde landen
vaststelt;
Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bĳlage bĳ deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 augustus 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 augustus 1998.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
198 van 15. 7. 1998, blz. 4.
387 van 31. 12. 1992, blz. 1.
22 van 31. 1. 1995, blz. 1.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 11 augustus 1998 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in ecu/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0709 90 70

052
999
382
388
524
528
999
052
400
600
624
999
388
400
508
512
524
528
800
804
999
052
388
528
999
052
999
064
066
999

29,4
29,4
60,2
64,5
67,0
56,8
62,1
96,6
235,2
70,5
157,4
139,9
62,5
78,0
111,7
56,4
63,1
60,1
171,8
112,2
89,5
90,3
80,5
106,0
92,3
61,5
61,5
69,2
80,0
74,6

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2317/97 van de Commissie (PB L 321 van 22. 11. 1997,
blz. 19). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1768/98 VAN DE COMMISSIE
van 11 augustus 1998
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit
China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van
28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2520/97 van de
Commissie (2),

7 augustus 1998 zijn aangevraagd, de in de bijlage bij
genoemde verordening voor augustus 1998 vastgestelde
maandelijkse maximumhoeveelheid wordt overschreden;
dat derhalve moet worden bepaald in hoeverre voor die
aanvragen invoercertificaten kunnen worden afgegeven;
dat na 7 augustus en vóór 4 september 1998 ingediende
aanvragen om afgifte van certificaten bijgevolg moeten
worden afgewezen,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1137/98 van de Commissie
van 29 mei 1998 betreffende een vrijwaringsmaatregel ten
aanzien van de invoer van knoflook van oorsprong uit
China (3), en met name op artikel 1, lid 3,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende dat uit derde landen ingevoerde knoflook
krachtens Verordening (EEG) nr. 1859/93 van de
Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1662/
94 (5), alleen na overlegging van een invoercertificaat in
het vrije verkeer mag worden gebracht;

De aanvragen om invoercertificaten voor knoflook van
GN-code 0703 20 00, van oorsprong uit China, die op 7
augustus 1998 krachtens artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 1859/93 zijn ingediend, worden, rekening houdende
met de door de Commissie op 10 augustus 1998
ontvangen informatie, ingewilligd voor 1,77266 % van de
gevraagde hoeveelheid.

Overwegende dat in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1137/98 is bepaald dat voor de in de periode van 1
juni 1998 tot en met 31 mei 1999 ingediende aanvragen
voor knoflook van oorsprong uit China slechts invoercertificaten worden afgegeven tot een bepaalde maximumhoeveelheid per maand;
Overwegende dat, gelet op de in artikel 1, lid 2, van
voornoemde verordening vastgestelde criteria en de reeds
afgegeven invoercertificaten, met de hoeveelheden die op

Artikel 1

Voor bovengenoemd product worden de na 7 augustus en
vóór 4 september 1998 ingediende aanvragen om invoercertificaten afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 augustus 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 augustus 1998.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

297
346
157
170
176

van
van
van
van
van

21. 11. 1996, blz. 1.
17. 12. 1997, blz. 41.
30. 5. 1998, blz. 107.
13. 7. 1993, blz. 10.
9. 7. 1994, blz. 1.
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RICHTLIJN 98/59/EG VAN DE RAAD
van 20 juli 1998
betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief
ontslag
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

„7.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Daar waar nodig moet deze verbetering leiden
tot een verdere ontwikkeling van bepaalde
aspecten van de arbeidsreglementering, zoals
de procedures inzake collectief ontslag of die
in verband met faillissementen.

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (2),
(1)

Overwegende dat zowel om redenen van rationele
ordening van de tekst als om redenen van duidelĳkheid Richtlĳn 75/129/EEG van de Raad van 17
februari 1975 betreffende de aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten inzake collectief
ontslag (3) dient te worden gecodificeerd;

(2)

Overwegende dat het dienstig is de werknemers bĳ
collectief ontslag meer bescherming te bieden
waarbĳ rekening wordt gehouden met de noodzaak
van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling in de Gemeenschap;

(3)

Overwegende dat deze verschillen rechtstreeks van
invloed kunnen zĳn op de werking van de interne
markt;

(5)

Overwegende dat de resolutie van de Raad van 21
januari 1974 betreffende een sociaal actieprogramma (4), een richtlĳn tot onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag heeft voorzien;

(6)

[ . . . ].
17. De voorlichting, de raadpleging en de
inspraak van de werkenden moeten op gepaste
wĳze worden ontwikkeld, rekening houdend
met de in de verschillende lidstaten geldende
gebruiken.
[ . . . ].
18. Voorlichting, raadpleging en inspraak moeten
tĳdig plaatsvinden, met name in de volgende
gevallen:
[ . . . ]

Overwegende dat niettegenstaande een convergente
onwikkeling er nog verschillen zĳn blĳven bestaan
tussen de in de lidstaten geldende voorschriften wat
de modaliteiten en de procedure voor collectief
ontslag, alsmede wat de maatregelen die de
gevolgen van dit ontslag voor de werknemers
kunnen verzachten, betreft;

(4)

Overwegende dat in het Gemeenschapshandvest
van de sociale grondrechten van de werkenden, dat
tĳdens de bĳeenkomst van de Europese Raad te
Straatsburg op 9 december 1989 door de Staatshoofden en Regeringsleiders van elf lidstaten is
aangenomen, in punt 7, eerste alinea, eerste zin, en
tweede alinea, in punt 17, eerste alinea, en in punt
18, derde streepje, onder meer het volgende wordt
verklaard:

(1) PB C 210 van 6. 7. 1998.
(2) PB C 158 van 26. 5. 1997, blz. 11.
(3) PB L 48 van 22. 2. 1975, blz. 29. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Richtlĳn 92/56/EEG (PB L 245 van 26. 8. 1992, blz. 3).
(4) PB C 13 van 12. 2. 1974, blz. 1.

De verwezenlĳking van de interne markt moet
leiden tot een verbetering van de levensstandaard en arbeidsvoorwaarden van de werkenden in de Europese Gemeenschap [ . . . ].

[ . . . ]
 bĳ procedures inzake collectief ontslag;
[ . . . ];”.
(7)

Overwegende dat bĳgevolg deze onderlinge aanpassing op de weg van de vooruitgang, in de zin van
artikel 117 van het Verdrag, dient te worden bevorderd;

(8)

Overwegende dat voor de berekening van het
aantal ontslagen als bedoeld in de definitie van
„collectief ontslag” in de zin van deze richtlĳn,
andere vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die uitgaan van de werkgever, dienen te
worden gelĳkgesteld met ontslag, op voorwaarde
dat het ontslag ten minste vĳf werknemers betreft;

(9)

Overwegende dat moet worden bepaald dat deze
richtlĳn in beginsel ook van toepassing is op
collectief ontslag als gevolg van, met name, de
beëindiging van de werkzaamheden van een plaatselĳke eenheid ten gevolge van een rechterlĳke
beslissing;

(10)

Overwegende dat aan de lidstaten de mogelĳkheid
moet worden geboden te bepalen dat vertegenwoordigers van de werknemers een beroep kunnen

12. 8. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

doen op deskundigen in verband met de technische complexiteit van aangelegenheden waaromtrent voorlichting en raadpleging kunnen plaatsvinden;
(11)

(12)

(13)

Overwegende dat er zorg voor moet worden
gedragen dat de verplichtingen van de werkgevers
inzake voorlichting, raadpleging en kennisgeving
van toepassing zĳn, ongeacht of de beslissing
inzake het collectief ontslag van de werkgever of
van een onderneming die over deze werkgever
zeggenschap uitoefent, uitgaat;
Overwegende dat de lidstaten er zorg voor dienen
te dragen dat voor de werknemersvertegenwoordigers en/of voor de werknemers administratieve en/
of gerechtelĳke procedures ter beschikking staan
om de verplichtingen, waarin deze richtlĳn voorziet, te doen naleven;
Overwegende dat deze richtlĳn de verplichtingen
van de lidstaten wat betreft de in bĳlage I, deel B,
opgenomen tĳdslimieten voor de omzetting van de
richtlĳnen in nationaal recht, onverlet laat,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
AFDELING I

Definities en toepassingsgebied
Artikel 1
1. Voor de toepassing van deze richtlĳn wordt verstaan
onder:
a) collectief ontslag: het ontslag door een werkgever om
één of meer redenen die geen betrekking hebben op
de persoon van de werknemer, wanneer, ter keuze van
de lidstaten, het aantal ontslagen
i) ofwel gedurende een periode van 30 dagen:
 ten minste 10 werknemers treft in plaatselĳke
eenheden met gewoonlĳk meer dan 20, maar
minder dan 100 werknemers;
 ten minste 10 % van het aantal werknemers
treft in plaatselĳke eenheden met gewoonlĳk
ten minste 100, maar minder dan 300 werknemers;
 ten minste 30 werknemers treft in plaatselĳke
eenheden met gewoonlĳk ten minste 300 werknemers;
ii) ofwel gedurende een periode van 90 dagen ten
minste 20 werknemers treft, ongeacht het aantal
werknemers dat gewoonlĳk in de desbetreffende
plaatselĳke eenheden werkzaam is;
b) vertegenwoordigers van de werknemers: de vertegenwoordigers van de werknemers volgens de wetgeving
of het gebruik in de lidstaten.

L 225/17

Voor de berekening van het aantal in de eerste alinea,
onder a), bedoelde ontslagen wordt met ontslagen gelĳkgesteld elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst die
uitgaat van de werkgever om één of meer redenen die
geen betrekking hebben op de persoon van de werknemers, op voorwaarde dat het ontslag ten minste vĳf werknemers treft.
2.

Deze richtlĳn is niet van toepassing op:

a) collectief ontslag in het kader van arbeidsovereenkomsten, gesloten voor een bepaalde tĳd of voor een
bepaald werk, behalve wanneer dit ontslag plaatsvindt
vóór het verstrĳken van die tĳd of vóór de voltooiing
van het werk;
b) werknemers bĳ de overheid of bĳ plaatstelĳke
eenheden van publiekrechtelĳke aard (of, in lidstaten
die dit begrip niet kennen, bĳ gelĳkwaardige
lichamen);
c) bemanningen van zeeschepen.
AFDELING II

Voorlichting en raadpleging
Artikel 2
1. Wanneer een werkgever overweegt tot collectief
ontslag over te gaan, is hĳ verplicht de vertegenwoordigers van de werknemers tĳdig te raadplegen teneinde tot
een akkoord te komen.
2. De raadpleging moet ten minste betrekking hebben
op de mogelĳkheden om collectief ontslag te voorkomen
of om de omvang ervan te verminderen alsook op de
mogelĳkheid de gevolgen ervan te verzachten door het
nemen van sociale begeleidingsmaatregelen, meer bepaald
om bĳ te dragen tot herplaatsing of omscholing van de
ontslagen werknemers.
De lidstaten kunnen bepalen dat de vertegenwoordigers
van de werknemers overeenkomstig de nationale wetgevingen en/of gebruiken een beroep op deskundigen
mogen doen.
3. Teneinde de vertegenwoordigers van de werknemers
in staat te stellen constructieve voorstellen te doen, is de
werkgever verplicht hun tĳdig in de loop van het overleg:
a) alle nuttige gegevens te verstrekken, en
b) in elk geval schriftelĳk mededeling te doen van:
i) de redenen van het plan voor ontslag;
ii) het aantal en de categorieën van voor ontslag in
aanmerking komende werknemers;
iii) het aantal en de categorieën werknemers die hĳ
gewoonlĳk in dienst heeft;
iv) de periode die voor het doen plaatsvinden van de
ontslagen wordt overwogen;
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v) de criteria die aangelegd zouden worden bĳ het
selecteren van de voor ontslag in aanmerking
komende werknemers, voorzover de werkgever
krachtens de nationale wetgevingen en/of
gebruiken daartoe de bevoegdheid heeft gekregen;
vi) de wĳze van berekening die zou worden toegepast
voor elke eventuele afvloeiingsuitkering buiten die
welke uit de nationale wetgevingen en/of
gebruiken voortvloeit.
De werkgever is verplicht de bevoegde overheidsinstantie
een afschrift te doen toekomen van ten minste de in de
eerste alinea, onder b), i) tot en met v), genoemde, schriftelĳk medegedeelde gegevens.
4. De in de leden 1, 2 en 3 vervatte verplichtingen
gelden ongeacht of de beslissing betreffende het collectieve ontslag door de werkgever of door een over de
werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming wordt
genomen.
Wat de beweerde inbreuken op de in deze richtlĳn
vervatte verplichtingen inzake voorlichting, raadpleging
en kennisgeving betreft, wordt geen rekening gehouden
met verweer van de werkgever dat gegrond is op het feit
dat de onderneming die de tot collectief ontslag leidende
beslissing heeft genomen, hem de noodzakelĳke informatie niet heeft verstrekt.
AFDELING III

Procedure voor collectief ontslag
Artikel 3
1. De werkgever is verplicht van elk plan voor collectief
ontslag schriftelĳk kennis te geven aan de bevoegde overheidsinstantie.
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Artikel 4

1. Het collectieve ontslag waarvan het plan ter kennis
van de bevoegde overheidsinstantie is gebracht, gaat niet
eerder in dan 30 dagen na ontvangst van de in artikel 3,
lid 1, bedoelde kennisgeving, onverminderd de geldende
bepalingen betreffende de individuele rechten inzake de
opzeggingstermĳn.
De lidstaten kunnen de bevoegde overheidsinstantie de
bevoegheid verlenen om de in de eerste alinea bedoelde
termĳn te verkorten.
2. De in lid 1 bedoelde termĳn wordt door de bevoegde
overheidsinstantie gebruikt om oplossingen te zoeken
voor de problemen die uit het voorgenomen collectieve
ontslag voortvloeien.
3. Voorzover de in lid 1 bedoelde oorspronkelĳke
termĳn minder dan 60 dagen bedraagt, kunnen de
lidstaten de bevoegde overheidsinstantie de bevoegheid
verlenen om de oorspronkelĳke termĳn te verlengen tot
60 dagen na de kennisgeving, wanneer voor de uit het
overwogen collectieve ontslag voortvloeiende problemen
binnen de oorspronkelĳke termĳn geen oplossing dreigt
te worden gevonden.
De lidstaten kunnen de bevoegde overheidsinstantie
ruimere bevoegdheden tot verlenging verlenen.
De werkgever dient vóór het verstrĳken van de in lid 1
bedoelde oorspronkelĳke termĳn van de verlenging en
van de redenen daarvoor in kennis te worden gesteld.
4. De lidstaten zĳn niet verplicht dit artikel toe te
passen op collectief ontslag ten gevolge van de beëindiging van de werkzaamheden van een plaatselĳke eenheid
die voortvloeit uit een rechterlĳke beslissing.
AFDELING IV

De lidstaten kunnen evenwel bepalen dat, wanneer een
plan voor collectief ontslag verband houdt met de beëindiging van de werkzaamheden van de plaatselĳke eenheid
die voortvloeit uit een rechterlĳke beslissing, de werkgever de bevoegde overheidsinstantie hiervan slechts op
haar verzoek schriftelĳk kennis dient te geven.

Slotbepalingen

Deze kennisgeving moet alle nuttige gegevens bevatten
betreffende het plan voor collectief ontslag en de in
artikel 2 bedoelde raadpleging van de vertegenwoordigers
van de werknemers, met name de redenen van het
ontslag, het aantal voor ontslag in aanmerking komende
werknemers, het aantal werknemers dat gewoonlĳk in
dienst is en de periode die wordt overwogen voor het
doen plaatsvinden van de ontslagen.

Deze richtlĳn doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van
de lidstaten om wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen toe te passen of in te voeren die gunstiger zĳn voor
de werknemers of om de toepassing van voor de werknemers gunstiger contractuele bepalingen te bevorderen of
toe te staan.

2. De werkgever is verplicht aan de vertegenwoordigers
van de werknemers een afschrift van de in lid 1 bedoelde
kennisgeving te doen toekomen.
De vertegenwoordigers van de werknemers kunnen hun
eventuele opmerkingen aan de bevoegde overheidsinstantie richten.

Artikel 5

Artikel 6
De lidstaten dragen er zorg voor dat de vertegenwoordigers van de werknemers en/of de werknemers over administratieve en/of gerechtelĳke procedures beschikking om
de verplichtingen waarin deze richtlĳn voorziet, te doen
naleven.
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Artikel 7

Artikel 9

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

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

Artikel 8
1. De in bĳlage I, deel A, genoemde richtlĳnen worden
ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de
lidstaten wat betreft de in bĳlage I, deel B, opgenomen
tĳdslimieten voor de omzetting van die richtlĳnen in
nationaal recht.
2. Verwĳzingen naar de ingetrokken richtlĳnen gelden
als verwĳzingen naar de onderhavige richtlĳn en worden
gelezen volgens de in bĳlage II opgenomen concordantietabel.

Artikel 10
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
W. MOLTERER
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BöLAGE I
DEEL A
Ingetrokken richtl¶nen
(bedoeld in artikel 8)
Richtlĳn 75/129/EEG van de Raad en de wĳziging ervan:
Richtlĳn 92/56/EEG van de Raad.

DEEL B
L¶st van de voor omzetting in nationaal recht vastgestelde t¶dslimieten
(bedoeld in artikel 8)
Richtlijn

Uiterste datum voor omzetting

75/129/EEG (PB L 48 van 22. 2. 1975, blz. 29)

19 februari 1977

92/56/EEG (PB L 245 van 26. 8. 1992, blz. 3)

24 juni 1994
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BöLAGE II
CONCORDANTIETABEL
Richtlĳn 75/129/EEG

Onderhavige richtlĳn

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), eerste
streepje, punt 1)

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), i), eerste
streepje

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), eerste
streepje, punt 2)

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), i), tweede
streepje

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), eerste
streepje, punt 3)

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), i), derde
streepje

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), tweede
streepje

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), ii)

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder b)

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder b)

Artikel 1, lid 1, tweede alinea

Artikel 1, lid 1, tweede alinea

Artikel 1, lid 2

Artikel 1, lid 2

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 5 bis

Artikel 6

Artikel 6, lid 1



Artikel 6, lid 2

Artikel 7

Artikel 7





Artikel 8



Artikel 9



Artikel 10



Bĳlage I



Bĳlage II

L 225/21

L 225/22

¬ NL ¬

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

12. 8. 98

II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE SAMENWERKINGSRAAD
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds
van 14 juli 1998
(98/499/EG)
DE SAMENWERKINGSRAAD,

Gelet op de Overeenkomst inzake Partnerschap en
Samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, ondertekend in Brussel op 28 november 1994 (1),
hierna „de overeenkomst” genoemd, en met name op de
artikelen 82 tot en met 86,
Gelet op het protocol bij de overeenkomst, ondertekend
te Brussel op 15 mei 1997,

Artikel 2
Secretariaat
Een ambtenaar van het secretariaat-generaal van de Raad
van de Europese Unie en een door de Republiek Moldavië
aangestelde ambtenaar treden gezamenlijk op als secretarissen van de Samenwerkingsraad.
Artikel 3
Zittingen

Overwegende dat de overeenkomst op 1 juli 1998 in
werking is getreden,

De Samenwerkingsraad komt op gezette tijden, eens per
jaar, op ministersniveau bijeen. Op verzoek van een der
partijen kunnen er speciale zittingen van de Samenwerkingsraad worden belegd, indien partijen dat overeenkomen.

HEEFT HET VOLGENDE REGLEMENT VAN ORDE VASTGESTELD:

Tenzij partijen anders besluiten, wordt elke zitting van de
Samenwerkingsraad op een door beide partijen overeengekomen datum belegd op de plaats waar de Raad van de
Europese Unie gewoonlijk bijeenkomt.

Artikel 1

De zittingen van de Samenwerkingsraad worden gezamenlijk door de secretarissen bijeengeroepen.

Voorzitterschap
De Samenwerkingsraad wordt beurtelings voor een
periode van twaalf maanden voorgezeten door een lid van
de Raad van de Europese Unie, namens de Gemeenschappen en hun lidstaten, en een lid van de regering van
de Republiek Moldavië. De eerste periode van het voorzitterschap begint evenwel op de datum van de eerste zitting
van de Samenwerkingsraad en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar. De partij die het voorzitterschap
bekleedt, zit de zitting van de Samenwerkingsraad voor.
(1) PB L 181 van 24. 6. 1998, blz. 1.

Artikel 4
Vertegenwoordiging
De leden van de Samenwerkingsraad als bepaald in artikel
83 van de overeenkomst mogen, indien zij verhinderd zijn
de zitting bij te wonen, door een plaatsvervanger worden
vertegenwoordigd.
De vertegenwoordiger moet een aangewezen minister, het
hoofd van de Missie bij de Europese Gemeenschappen,
het hoofd van de Permanente Vertegenwoordiging bij de
Europese Unie, of een hoge ambtenaar zijn.
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In alle andere gevallen stelt een lid dat zich wenst te doen
vertegenwoordigen, de voorzitter vóór de zitting waarin
het vertegenwoordigd dient te worden, in kennis van de
naam van zijn vertegenwoordiger.
De vertegenwoordiger van een lid van de Samenwerkingsraad oefent alle rechten van dat lid uit.
Artikel 5
Delegaties
De leden van de Samenwerkingsraad mogen door
ambtenaren worden vergezeld.
Vóór iedere zitting wordt de voorzitter van de Samenwerkingsraad in kennis gesteld van de voorgenomen
samenstelling en van het hoofd van de delegatie van beide
partijen.
De Samenwerkingsraad kan niet-leden uitnodigen zijn
zittingen bij te wonen om informatie te verstrekken over
bijzondere onderwerpen.

L 225/23
Artikel 8

Agenda van de zittingen
De secretarissen van de Samenwerkingsraad komen
samen voor elke zitting een voorlopige agenda overeen.
Deze wordt door de fungerende secretaris uiterlijk vijftien
dagen voor het begin van de zitting naar de in artikel 7
bedoelde geadresseerden gezonden.
De voorlopige agenda omvat de punten waarvoor een van
beide secretarissen uiterlijk eenentwintig dagen voor het
begin van de zitting een verzoek tot agendering heeft
ontvangen; punten kunnen echter niet op de voorlopige
agenda worden geplaatst wanneer de desbetreffende documenten niet uiterlijk op de dag van verzending van de
voorlopige agenda aan de secretarissen zijn toegezonden.
De agenda wordt bij het begin van iedere zitting door de
Samenwerkingsraad goedgekeurd. Indien de twee partijen
zulks overeenkomen, kan een punt dat niet op de voorlopige agenda staat, als agendapunt worden opgenomen.
Met instemming van partijen kunnen de in lid 1
genoemde termijnen worden bekort wanneer dat in een
bepaald geval noodzakelijk is.

Artikel 6

Artikel 9

Documenten

Notulen

Als besprekingen van de Samenwerkingsraad op schriftelijke ondersteunende documentatie worden gebaseerd,
worden de desbetreffende documenten door de beide
secretarissen van een nummer voorzien en als documenten van de Samenwerkingsraad verspreid.

Van elke zitting stellen de beide secretarissen gezamenlijk
zo spoedig mogelijk ontwerpnotulen op.

Artikel 7
Correspondentie
Alle correspondentie die voor de Samenwerkingsraad of
de voorzitter van de Samenwerkingsraad is bestemd, wordt
naar de twee secretarissen van de Samenwerkingsraad
gezonden.
De beide secretarissen zorgen ervoor dat de correspondentie aan de voorzitter van de Samenwerkingsraad wordt
doorgezonden en, in voorkomend geval, onder de andere
leden van de Samenwerkingsraad wordt verspreid als
documentatie zoals bedoeld in artikel 6. De te verspreiden
correspondentie wordt toegezonden aan het Secretariaatgeneraal van de Commissie, de Permanente Vertegenwoordigingen van de lidstaten van de Europese Unie en
de Missie van de Republiek Moldavië bij de Europese
Gemeenschappen.
Correspondentie die uitgaat van de voorzitter van de
Samenwerkingsraad wordt door de fungerende secretaris
gezonden naar de geadresseerden en, in voorkomend
geval, als documentatie zoals bedoeld in artikel 6
verspreid onder de andere leden van de Samenwerkingsraad met gebruik van de in de voorgaande alinea bedoelde
adressen.

In de notulen worden in het algemeen voor ieder agendapunt de volgende gegevens vermeld:
— aan de Samenwerkingsraad voorgelegde documenten;
— verklaringen die een lid van de Samenwerkingsraad
heeft verzocht op te nemen;
— aanbevelingen, overeengekomen verklaringen en
aangenomen conclusies ten aanzien van specifieke
punten.
De notulen bevatten tevens een lijst van de leden van de
Samenwerkingsraad en van hun vertegenwoordigers die
aan de zitting hebben deelgenomen en van elk niet-lid
dat overeenkomstig artikel 5 werd uitgenodigd om de
zitting bij te wonen.
De ontwerpnotulen worden uiterlijk drie maanden na
elke zitting ter goedkeuring aan de Samenwerkingsraad
voorgelegd. De ontwerpnotulen kunnen schriftelijk door
beide partijen worden goedgekeurd. Wanneer de notulen
eenmaal zijn goedgekeurd, worden daarvan twee authentieke afschriften door de beide secretarissen ondertekend
en bij de partijen in de archieven bewaard. Naar elk van
de in artikel 7 genoemde geadresseerden wordt een
afschrift van de notulen gezonden.
Artikel 10
Aanbevelingen
De Samenwerkingsraad doet zijn aanbevelingen in onderlinge overeenstemming tussen de partijen.
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In de periode tussen twee zittingen kan de Samenwerkingsraad, indien partijen zulks overeenkomen, via de
schriftelijke procedure aanbevelingen doen. Een schriftelijke procedure bestaat in een uitwisseling van nota’s
tussen de beide secretarissen, die in overleg met de
partijen optreden.
De aanbevelingen van de Samenwerkingsraad in de zin
van artikel 82 van de overeenkomst dragen de titel „aanbeveling”, gevolgd door een nummer, de datum van
aanneming en een beschrijving van het onderwerp.
De aanbevelingen van de Samenwerkingsraad worden
door de beide secretarissen gewaarmerkt en twee authentieke afschriften worden door de delegatiehoofden van de
beide partijen ondertekend.
De aanbevelingen worden als documenten van de Samenwerkingsraad aan elk van de in artikel 7 genoemde
geadresseerden toegezonden.
Artikel 11
Openbaarheid
De zittingen van de Samenwerkingsraad zijn niet openbaar, tenzij anders besloten wordt.
Elk van beide partijen kan besluiten tot bekendmaking
van de aanbevelingen van de Samenwerkingsraad in zijn
officiële publicatieblad.
Artikel 12
Talen
De officiële talen van de Samenwerkingsraad zijn de officiële talen van de partijen.
Gewoonlijk beraadslaagt de Samenwerkingsraad op basis
van in deze talen gestelde documenten.
Artikel 13
Uitgaven
De Europese Gemeenschappen en de Republiek Moldavië
nemen de uitgaven in verband met hun deelneming aan
de zittingen van de Samenwerkingsraad voor eigen rekening; dit geldt zowel voor de personeelsuitgaven, de reis-
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en verblijfskosten, als de uitgaven voor post en telecommunicatie.
De uitgaven voor de vertolking tijdens de zittingen en de
vertaling en het drukken van de documenten komen ten
laste van de Europese Gemeenschappen, met uitzondering van de kosten voor vertolking of vertaling uit een van
de officiële talen van de Europese Gemeenschappen in
het Moldavisch en van het Moldavisch in een van de officiële talen van de Europese Gemeenschappen, welke voor
rekening van de Republiek Moldavië komen.
Andere uitgaven met betrekking tot de materiële organisatie van de zittingen, komen ten laste van de partij die
gastheer is van de zitting.
Artikel 14
Samenwerkingscomité
Hierbij wordt overeenkomstig artikel 84 van de overeenkomst het Samenwerkingscomité opgericht om de
Samenwerkingsraad bij te staan in de uitvoering van zijn
taken. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen en
vertegenwoordigers van de leden van de Raad van de
Europese Unie enerzijds, en vertegenwoordigers van de
regering van de Republiek Moldavië anderzijds. In
beginsel zullen dit hoge ambtenaren zijn.
Het Samenwerkingscomité bereidt de zittingen en
beraadslagingen van de Samenwerkingsraad voor, ziet
waar passend toe op de uitvoering van de aanbevelingen
van de Samenwerkingsraad, en zorgt in algemene zin voor
de continuïteit van het partnerschap en het goed functioneren van de overeenkomst. Het zal alle kwesties
bespreken die door de Samenwerkingsraad worden voorgelegd, alsmede alle andere problemen die bij de dagelijkse uitvoering van de overeenkomst kunnen rijzen. Het
legt voorstellen voor aanbevelingen ter goedkeuring aan
de Samenwerkingsraad voor.
Het overleg als bedoeld in de artikelen 17 en 48, alsmede
in bijlage II van de overeenkomst wordt in het Samenwerkingscomité gevoerd. Het overleg kan in de Samenwerkingsraad worden voortgezet als de partijen dat overeenkomen.
Het reglement van orde van het Samenwerkingscomité
staat in de bijlage bij het onderhavige reglement van orde.
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BIJLAGE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET SAMENWERKINGSCOMITÉ
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds
Artikel 1

de Samenwerkingsraad en, indien nodig, naar de leden
van het Samenwerkingscomité gezonden.

Voorzitterschap
Het Samenwerkingscomité wordt beurtelings voor een
periode van twaalf maanden voorgezeten door een
vertegenwoordiger van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, namens de Gemeenschappen en hun
lidstaten, en een vertegenwoordiger van de regering van
de Republiek Moldavië. De eerste periode van het voorzitterschap begint op de datum van de eerste zitting van de
Samenwerkingsraad en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar. Gedurende die periode en gedurende iedere
periode van twaalf maanden daarna wordt het Samenwerkingscomité voorgezeten door de partij die het voorzitterschap van de Samenwerkingsraad bekleedt.
Artikel 2
Vergaderingen
Het Samenwerkingscomité komt eens per jaar bijeen en,
in overleg tussen de partijen, wanneer de omstandigheden
dat vereisen.
Elke vergadering van het Samenwerkingscomité wordt
belegd op een tijdstip en op een plaats die door partijen
zijn overeengekomen.
De vergaderingen van het Samenwerkingscomité worden
gezamenlijk door de beide secretarissen bijeengeroepen.
Artikel 3
Delegaties
Vóór elke vergadering wordt de voorzitter van het Samenwerkingscomité in kennis gesteld van de voorgenomen
samenstelling en het hoofd van de delegaties van partijen.

Artikel 5
Openbaarheid
De vergaderingen van het Samenwerkingscomité zijn niet
openbaar, tenzij anders besloten wordt.
Artikel 6
Agenda van de vergaderingen
Voor elke vergadering wordt door de secretarissen van het
Samenwerkingscomité een voorlopige agenda opgesteld.
Deze wordt uiterlijk vijftien dagen voor het begin van de
vergadering naar de voorzitter en secretarissen van de
Samenwerkingsraad en de leden van het Samenwerkingscomité gezonden.
De voorlopige agenda omvat de punten waarvoor de voorzitter uiterlijk eenentwintig dagen voor de vergadering
een verzoek tot agendering heeft ontvangen; punten
kunnen echter niet op de voorlopige agenda worden
geplaatst wanneer de desbetreffende documenten niet
uiterlijk op de dag van verzending van de voorlopige
agenda aan de secretarissen zijn toegezonden.
De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door
het Samenwerkingscomité goedgekeurd. Indien partijen
zulks overeenkomen, kan een punt dat niet op de voorlopige agenda staat als agendapunt worden opgenomen.
Met instemming van partijen kunnen de in lid 1
genoemde termijnen worden bekort wanneer dat in een
bepaald geval noodzakelijk is.
Het Samenwerkingscomité kan deskundigen verzoeken
zijn vergaderingen bij te wonen om informatie te
verstrekken over specifieke onderwerpen.

Artikel 4

Artikel 7

Secretariaat

Notulen

Een ambtenaar van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen en een ambtenaar van de regering van
de Republiek Moldavië treden gezamenlijk op als secretarissen van het Samenwerkingscomité.

Van elke vergadering worden notulen opgesteld gebaseerd
op de door het Samenwerkingscomité bereikte conclusies.

Alle in deze bijlage bedoelde correspondentie bestemd
voor en afkomstig van de voorzitter van het Samenwerkingscomité worden naar de secretarissen van het Samenwerkingscomité, naar de secretarissen en de voorzitter van

Na goedkeuring door het Samenwerkingscomité worden
de notulen door de voorzitter en de secretarissen ondertekend en bij beide partijen in de archieven bewaard. Een
afschrift van de notulen wordt gezonden naar de voorzitter en de secretarissen van de Samenwerkingsraad en de
leden van het Samenwerkingscomité.
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Artikel 8
Aanbevelingen
Het Samenwerkingscomité doet geen aanbevelingen,
behalve in de specifieke gevallen waarin het daartoe uit
hoofde van artikel 84, lid 2, van de overeenkomst door de
Samenwerkingsraad wordt gemachtigd. In dergelijke
gevallen dragen deze besluiten de titel „aanbeveling”,
gevolgd door een nummer, de datum van aanneming en
de beschrijving van het onderwerp. Aanbevelingen
worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen
gedaan.
Aanbevelingen van het Samenwerkingscomité worden
naar de voorzitter en de secretarissen van de Samenwerkingsraad en de leden van het Samenwerkingscomité
gezonden. Elke partij kan besluiten de aanbevelingen van
het Samenwerkingscomité in haar officiële publicatie
bekend te maken.
De aanbevelingen van het Samenwerkingscomité worden
door de voorzitter en de secretarissen ondertekend.
Artikel 9
Uitgaven
De Europese Gemeenschappen en de Republiek Moldavië
nemen de uitgaven in verband met hun deelneming aan
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de vergaderingen van het Samenwerkingscomité en van
de subcomités daarvan voor eigen rekening; dit geldt
zowel voor de personeelsuitgaven, de reis- en verblijfskosten, als de uitgaven voor post en telecommunicatie.
De uitgaven voor de vertolking tijdens de vergaderingen
en voor de vertaling en het drukken van de documenten
komen ten laste van de Europese Gemeenschappen, met
uitzondering van de kosten voor vertolking of vertaling
uit een van de officiële talen van de Europese Gemeenschappen in het Moldavisch en uit het Moldavisch in een
van de officiële talen van de Europese Gemeenschappen,
welke voor rekening van de Republiek Moldavië komen.
Andere uitgaven met betrekking tot de materiële organisatie van de vergaderingen, komen ten laste van de partij
die gastheer is van de vergadering.
Artikel 10
Subcomités
Het Samenwerkingscomité kan subcomités instellen en
de opdrachten daarvoor omschrijven. Deze worden geacht
onder het gezag van het Samenwerkingscomité te werken,
waaraan zij na elke vergadering verslag uitbrengen. Subcomités doen geen aanbevelingen.
Het Samenwerkingscomité kan de opdracht van elk van
de subcomités wijzigen of andere subcomités oprichten
om het bij te staan in de uitvoering van zijn taken.
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COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1998
betreffende de oprichting van Comités voor de sectoriële dialoog tussen de
sociale partners op Europees niveau
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2334)
(Voor de EER relevante tekst)

(98/500/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

ling van de Commissie (3) heeft verklaard dat de sectoriële
dialoog doeltreffend, efficiënt en goed gericht moet zĳn;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de situatie in verschillende lidstaten
duidelĳk aantoont, dat zowel de werkgevers als de werknemers actief moeten deelnemen aan discussies over de
verbetering van de leef- en werkomstandigheden in hun
sector; dat comités voor de sectoriële dialoog in het kader
van de Commissie, het meest geschikte middel zĳn om
een dergelĳke deelname te waarborgen door op communautair niveau een representatief forum voor de betrokken
sociaal-economische belangen te scheppen;

Overwegende dat artikel 118 B van het Verdrag bepaalt
dat de Commissie zich beĳvert de dialoog tussen de
sociale partners op Europees niveau verder te ontwikkelen
en dat als deze laatsten zulks wenselĳk achten dit tot
contractuele betrekkingen kan leiden;
Overwegende dat volgens punt 12 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden de werkgevers of de organisaties van werkgevers
enerzĳds en de organisaties van werkenden anderzĳds,
onder de voorwaarden als bepaald bĳ de nationale wetgeving en de nationale gebruiken, het recht moeten hebben
te onderhandelen en collectieve arbeidsovereenkomsten
af te sluiten en de dialoog tussen sociale partners op
Europees niveau, dit moet worden ontwikkeld, indien zĳ
zulks wenselĳk achten, kan leiden tot contractuele betrekkingen, met name op bedrĳfstakoverkoepelend en sectorieel niveau;
Overwegende dat de Commissie in reactie op de mededeling van 18 september 1996 betreffende de ontwikkeling
van de sociale dialoog op communautair niveau (1), van
alle betrokkenen krachtige steun heeft gekregen voor haar
voorstel de sectoriële dialoog te versterken;
Overwegende dat het Europees Parlement in zĳn resolutie
van 18 juli 1997 (2) over deze mededeling van de
Commissie heeft gevraagd specifiek belang toe te kennen
aan de sectoriële sociale dialoog, aangezien de gevolgen
van de regulering en/of deregulering van de werkgelegenheid in de sectoren van de economie het beste binnen de
sectoriële dialoog kan worden beoordeeld;
Overwegende dat het Economisch en Sociaal Comité in
zĳn advies van 29 januari 1997 over genoemde medede(1) COM(96) 448 def.
(2) PB C 286 van 22. 9. 1997, blz. 338.

Overwegende dat de Commissie ernaar dient te streven
dat het lidmaatschap en de activiteiten van de comités
voor de sociale dialoog mede de gelĳkheid van mannen
en vrouwen bevorderen;
Overwegende dat de bestaande paritaire comités moeten
worden vervangen door de comités voor de sectoriële
dialoog; dat de besluiten tot oprichting van deze paritaire
comités derhalve moeten worden ingetrokken,
BESLUIT:

Artikel 1
Hierbĳ worden de comités voor de sectoriële dialoog,
hierna „comités” genoemd, opgericht in sectoren, waar de
sociale partners een gezamenlĳk verzoek indienen om
deel te nemen aan een dialoog op Europees niveau en
waar de organisaties van werkgevers en werknemers:
a) tot specifieke sectoren of categorieën behoren en op
Europees niveau georganiseerd zĳn;
b) uit organisaties bestaan die op zichzelf een integrerend
en erkend deel uitmaken van de structuren van sociale
partners van de lidstaten en het vermogen bezitten
overeenkomsten te sluiten, en die representatief zĳn
voor verscheidene lidstaten;
(3) PB C 89 van 19. 3. 1997, blz. 27.
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c) toereikende structuren bezitten om hun doeltreffende
deelneming aan het werk van de Comités te waarborgen.

komsten van het comité of van diens secretariaat hebben
verkregen, niet bekend te maken.

Artikel 2

1. De Comités voor de sectoriële dialoog treden in de
plaats van de bestaande paritaire comités en wel als volgt:
a) het Paritaire Comité voor het zeevervoer, opgericht bĳ
Besluit 87/467/EEG van de Commissie (1).
b) het Paritaire Comité voor de burgerluchtvaart, opgericht bĳ Besluit 90/449/EEG van de Commissie (2).
c) het Paritaire Comité voor de binnenscheepvaart, opgericht bĳ Besluit 80/991/EEG van de Commissie (3).
d) het Paritaire Comité voor de wegvervoer, opgericht bij
Besluit 85/516/EEG van de Commissie (4).
e) het Paritaire Comité voor de spoorwegen, opgericht bĳ
Besluit 85/13/EEG van de Commissie (5).
f) het Paritaire Comité voor telecommunicatie, opgericht
bĳ Besluit 90/450/EEG van de Commissie (6).
g) het Paritaire Comité voor de sociale vraagstukken van
de agrarische arbeiders, opgericht bĳ Besluit 74/
442/EEG van de Commissie (7).
h) het Paritaire Comité voor de sociale vraagstukken in
de zeevisserĳ, opgericht bĳ Besluit 74/441/EEG van de
Commissie (8).
i) het Paritaire Comité voor de posterĳen, bĳ Besluit
94/595/EEG van de Commissie (9).

De comités moeten, voor de sector waarvoor zĳ zĳn opgericht,
a) worden geraadpleegd over de ontwikkelingen op
communautair niveau met sociale implicaties en
b) de sociale dialoog op sectorieel niveau ontwikkelen en
bevorderen.
Artikel 3
De vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers die aan de vergaderingen van elk comité deelnemen,
zĳn maximaal veertig in getal, met een gelĳk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersdelegaties.
Artikel 4
De Commissie nodigt de vertegenwoordigers uit aan
vergaderingen van de comités deel te nemen, op voorstel
van organisaties van sociale partners die het in artikel 1
bedoelde verzoek hebben ingediend.
Artikel 5
1. Elk comité stelt, tezamen met de Commissie, zĳn
eigen reglement van orde vast.
2. De comités worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de werkgevers- of werknemersdelegaties of,
op hun gezamenlĳk verzoek, door een vertegenwoordiger
van de Commissie.
3. De comités vergaderen minstens een maal per jaar.
In totaal ontvangen dertig vertegenwoordigers van de
werkgevers en de werknemers die aan de vergadering van
een comité deelnemen, reis- en verblijfkosten.
4. De Commissie evalueert, in overleg met de sociale
partners, regelmatig het functioneren van de comités en
het verrichten van hun activiteiten in de verschillende
sectoren.
Artikel 6
Indien de Commissie een comité ervan in kennis heeft
gesteld dat een te bespreken kwestie een geheimhouding
verlangende aangelegenheid betreft, zĳn de leden van het
comité, onverminderd het bepaalde in artikel 214 van het
Verdrag, ertoe gehouden de informatie die zĳ op bĳeen-

Artikel 7

De comités die bĳ deze besluiten zĳn opgericht, blĳven
echter bestaan, totdat de bĳ dit besluit opgerichte comités
voor de sectoriële dialoog met hun werkzaamheden
aanvangen, doch in ieder geval niet na 31 december 1998.
2. Onder voorbehoud van het in artikel 1 bepaalde,
treden de comités voor de sectoriële dialoog eveneens in
de plaats van de informele werkgroepen waarmee de
Commissie tot nu toe de sociale dialoog in bepaalde
sectoren die niet vielen onder een besluit van de
Commissie tot oprichting van een paritair comité, heeft
bevorderd.
3. De in lid 1, onder a) tot en met i), genoemde
besluiten worden ingetrokken op 1 januari 1999.

Gedaan te Brussel, 20 mei 1998.
Voor de Commissie
Pádraig FLYNN

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L
L
L

253 van 4. 9. 1987, blz. 20.
230 van 24. 8. 1990, blz. 22.
297 van 6. 11. 1980, blz. 28.
317 van 28. 11. 1985, blz. 33.
8 van 10. 1. 1985, blz. 26.
230 van 24. 8. 1990, blz. 25.
243 van 5. 9. 1974, blz. 22.
243 van 5. 9. 1974, blz. 19.
225 van 31. 8. 1994, blz. 31.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 24 juli 1998
betreffende bepaalde specifieke transacties die met het oog op de toepassing van
artikel 1 van Richtl¶n 89/130/EEG, Euratom van de Raad betreffende de harmonisatie van de opstelling van het BNPmp aan de orde z¶n gekomen in het kader
van de werkzaamheden in verband met het Protocol betreffende de procedure b¶
buitensporige tekorten
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2204)
(Voor de EER relevante tekst)

(98/501/EG, Euratom)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het bĳ
artikel 6 van Richtlĳn 89/130/EEG, Euratom opgerichte
comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Gelet op Richtlĳn 89/130/EEG, Euratom van de Raad van
13 februari 1989 betreffende de harmonisatie van de
opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprĳzen (1), inzonderheid op artikel 1,
Overwegende dat de definitie van het BBPmp in artikel 2
van Verordening (EG) nr. 3605/93 van de Raad van 22
november 1993 betreffende de toepassing van het aan het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
gehechte Protocol betreffende de procedure bĳ buitensporige tekorten (2) verwĳst naar de definitie van artikel 2 van
Richtlĳn 89/130/EEG, Euratom;
Overwegende dat de Commissie in het kader van de
controle van de statistische gegevens die zĳ krachtens het
Protocol betreffende de procedure bĳ buitensporige
tekorten moet leveren, op de hoogte moet zĳn van
bepaalde specifieke transacties die gevolgen hebben voor
het BBP en het BNP en deze moet evalueren;
Overwegende dat het voor de toepassing van de artikelen
2 en 6 van Verordening (EG) nr. 3605/93 betreffende de
toepassing van het Protocol betreffende de procedure bĳ
buitensporige tekorten nodig is bepaalde regels van het
ESER, 2e druk, betreffende deze specifieke transacties te
verduidelĳken en aan te vullen in het licht van de definitie van het BNPmp in artikel 1 van Richtlĳn 89/
130/EEG, Euratom;

(1) PB L 49 van 21. 2. 1989, blz. 26.
(2) PB L 332 van 31. 12. 1993, blz. 7.

Artikel 1
De specifieke transacties die gevolgen hebben voor het
BBP of het BNP en die met het oog op de toepassing van
artikel 1 van Richtlĳn 89/130/EEG, Euratom vóór 31
december 1997 aan de orde zĳn geweest, zĳn, evenals de
wĳze waarop de lidstaten deze in het kader van het ESER,
2e druk, moeten behandelen, opgenomen in de bĳlage.
Artikel 2
De lidstaten herzien hun berekeningen van het BBP en
het BNP voor de jaren vanaf 1994 teneinde rekening te
houden met de in artikel 1 genoemde wĳze van behandeling.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 24 juli 1998.
Voor de Commissie
Yves-Thibault DE SILGUY

Lid van de Commissie
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I. Behandeling van rente b¶ „deep-discount”-obligaties en „zero-coupon”-obligaties
1. „Conventionele” obligaties
Het ESER79 (punt 706) geeft de behandeling van het verschil tussen de emissiekoers en de nominale
waarde voor obligaties die als „conventioneel” kunnen worden aangemerkt (die waarvoor dit verschil
klein is):
 voor kortlopende obligaties gaat het bĳ het verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde
om de rente die bĳ de emissie van de obligaties wordt geregistreerd, zodat het verschil gevolgen heeft
voor het overheidstekort;
 voor obligaties met een middellange of lange looptĳd gaat het bĳ het verschil tussen de emissiekoers
en de nominale waarde niet om rente, maar om een waarderingsverschil, zodat het verschil geen
gevolgen heeft voor het overheidstekort.
Er moet dus een dubbel onderscheid worden gemaakt:
 een onderscheid tussen een korte en een (middel)lange looptĳd; dit wordt hieronder in punt 2
uiteengezet;
 een onderscheid tussen obligaties waarvoor het verschil tussen de emissiekoers en de nominale
waarde gering wordt geacht (conventionele obligaties) en die waarvoor dit verschil groot is
(niet-conventionele obligaties); dit is het geval bĳ „deep-discount”-obligaties en bĳ obligaties met een
hoge premie. In punt 3 worden de „deep-discount”-obligaties behandeld.
2. Onderscheid tussen korte en (middel)lange term¶n
De grens tussen een korte en een (middel)lange looptĳd ligt bĳ twaalf maanden.
Hierdoor wordt gewaarborgd dat de behandeling van conventionele obligaties die met een klein verschil
ten opzichte van denominale waarde worden geëmitteerd, van lidstaat tot lidstaat volkomen vergelĳkbaar
en in overeenstemming met het ESER79 is. Zo kan de registratie van rentebetalingen bĳ kortlopende
obligaties niet naar een volgend jaar worden verschoven.
3. „Deep-discount”-obligaties
„Deep-discount”-obligaties zĳn obligaties die onder hun nominale waarde worden uitgegeven en
waarvan de rente onder de marktkoers ligt.
„Deep-discount”-obligaties worden gedefinieerd als obligaties waarvan de nominale couponrente minder
dan 50 % van het totale rendement op de vervaldatum bedraagt (berekend op basis van de emissieprĳs).
Voor „deep-discount”-obligaties moet het verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde worden
aangemerkt als rente, die op de vervaldatum van de obligaties moet worden geregistreerd. Deze
behandeling is in overeenstemming met het besluit dat al ten aanzien van de „zero-coupon”-obligaties is
genomen.
4. Behandeling van rente b¶ „zero-coupon”-obligaties
Het verschil tussen de emissiekoers en de aflossingsprĳs van een „zero-coupon”-obligatie moet als rente
worden behandeld; deze moet worden geregistreerd op de vervaldatum van de obligatie.
II. Behandeling van rente b¶ indexobligaties
Voor indexobligaties zĳn er twee soorten behandelingen, een voor obligaties die aan een indexcĳfer van
de consumptieprĳzen zĳn gekoppeld en een voor obligaties die zĳn gekoppeld aan een financieel
activum, zoals een buitenlandse munteenheid of goud.
Indien de obligatie gekoppeld is aan een indexcĳfer van de consumptieprĳzen, moet de toename van de
hoofdsom als gevolg van de ontwikkeling van het indexcĳfer als rente worden beschouwd. Deze moet
worden geregistreerd op de vervaldatum van de obligatie.
Indien de obligatie aan een financieel activum gekoppeld is, zoals een buitenlandse munteenheid of
goud, gaat het bĳ de toename van de hoofdsom niet om rente, maar om een waarderingsverschil, zoals
bĳ obligaties die in vreemde valuta zĳn uitgegeven.
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III. Gekapitaliseerde rente op deposito’s en op andere door het ESR79 bestreken financiële
instrumenten
De rente en de hoofdsom worden afzonderlĳk geregistreerd, waarbĳ als rente wordt geregistreerd het
gekapitaliseerde bedrag, op de betaaldatum en niet verdeeld over de verschillende perioden. Met andere
woorden, in geval van deposito’s en soortgelĳke financiële instrumenten die schulden van institutionele
eenheden zĳn, wordt de gekapitaliseerde rente als uitgave van de institutionele eenheden geregistreerd
wanneer zĳ aan de inschrĳver op deze instrumenten wordt uitgekeerd.
IV. Behandeling van fungibele obligaties die in verscheidene tranches worden geëmitteerd
(opgebouwde couponrente)
Bĳ fungibele obligaties (obligaties die in tranches op uiteenlopende tĳdstippen zĳn uitgegeven zonder
dat de vervaldatum van de coupon gewĳzigd wordt) wordt de opgebouwde couponrente als een
kortlopend voorschot van de inschrĳver bĳ de „Transitorische posten” (code F72 van het ESER79)
geregistreerd.
In de praktĳk betekent dit dat een institutionele eenheid, wanneer zĳ een obligatie in verscheidene
tranches uitgeeft, maar met dezelfde coupon, zĳ de emissieprĳs voor de nieuwe tranches verhoogt
teneinde aan alle inschrĳvers op de fungibele obligatie dezelfde rente te kunnen uitkeren. Het verschil
tussen de koers van de obligatie bĳ de eerste en die bĳ de tweede emissie wordt geregistreerd als een
kortlopende schuld aan de inschrĳvers op de tweede emissie, die op de vervaldatum van de coupon zal
worden terugbetaald.
V. Lineaire obligaties
Lineaire obligaties worden, evenals fungibele obligaties, in verscheidene tranches van dezelfde lĳn
uitgegeven, d.w.z. met dezelfde nominale rentevoet en met dezelfde vervaldata voor de uitbetaling van de
couponrente en voor de terugbetaling.
Zĳ worden gekenmerkt door het feit dat nieuwe tranches verscheidene jaren na de eerste emissie
kunnen worden uitgegeven. Zĳ worden daarom uitgegeven met een disagio of een premie die
omvangrĳk kan zĳn wegens veranderingen in de marktrentevoet sedert de eerste emissie.
Teneinde bĳ de emissie van een nieuwe tranche te kunnen differentiëren tussen de nominale waarde en
de emissiekoers (disagio of premie), moet een onderscheid worden gemaakt tussen tranches die binnen
twaalf maanden na de eerste emissie worden uitgegeven en tranches die daarna worden uitgegeven.
Voor iedere tranche die binnen twaalf maanden na de eerste emissie wordt uitgegeven moet het verschil
tussen de nominale waarde en de emissiekoers (disagio of premie) als waarderingsverschil worden
beschouwd.
Voor iedere tranche die meer dan twaalf maanden na de eerste emissie wordt uitgegeven, moet het
verschil tussen de nominale waarde en de emissiekoers (disagio of premie) als rente worden beschouwd.
VI. Financiële lease
Alle leasetransacties moeten als operationele lease worden behandeld. Dit betekent bĳvoorbeeld dat als
een institutionele eenheid onroerend goed verkoopt en dit vervolgens huurt met de bedoeling het aan
het eind van de leaseperiode weer te verwerven (deze transactie heeft diverse kenmerken van financiële
lease), de transacties als operationele lease moeten worden behandeld. De ontvangsten uit de verkoop
van het onroerend goed worden dan ook geregistreerd als ontvangsten die in mindering komen op het
tekort. De verplichting de activa aan het eind van de leaseperiode terug te kopen vormt een
voorwaardelĳke verplichting die niet als schuld wordt geregistreerd.
VII. Indeling van nationale organisaties die voor rekening van de EG opereren (EOGFL enz.)
Marktregulerende instellingen die subsidies verstrekken, moeten als volgt worden ingedeeld: indien deze
instellingen niet kunnen worden gescheiden in organisaties die marktregulerend optreden en
organisaties die subsidies verstrekken, moet men ze indelen in de overheidssector indien de kosten voor
de marktregulering minder dan 80 % van alle kosten uitmaken.
VIII. Rente- en deviezenswaps
Bĳ renteswaps moeten alleen de nettorentebetalingen (ontvangsten) tussen de bĳ de swap betrokken
partĳen worden geregistreerd.
Bĳ deviezenswaps moeten uitstaande schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de
marktwisselkoers en niet tegen de in het swapcontract afgesproken wisselkoers.
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IX. Pensioenfondsen
Pensioenfondsen die de uitkeringen hoofdzakelĳk via een omslagstelsel financieren en in mindere mate
door middel van kapitalisatie, moeten in de subsector socialeverzekeringsinstellingen worden ingedeeld.
De indelingscriteria luiden als volgt: bĳ deze fondsen gaat het om institutionele eenheden met een
volledige boekhouding en zelfstandige beslissingsbevoegheid; zĳ financieren de uitkeringen aan de
verzekerden zonder referentie aan de individuele blootstelling aan een risico, wat betekent dat bĳ deze
pensioenstelsels voor werknemers wordt uitgegaan van een collectief financieel evenwichtsprincipe.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 27 juli 1998
inzake het gebruik van een slachthuis door Italië overeenkomstig punt 7 van
b¶lage II b¶ Richtl¶n 92/119/EEG van de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2257)
(Voor de EER relevante tekst)

(98/502/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 92/119/EEG van de Raad van 17
december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrĳding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van de
vesiculaire varkensziekte (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ de
Akte van Toetreding van Oostenrĳk, Finland en Zweden,
en met name op punt 7, onder d), van bĳlage II,
Overwegende dat de Italiaanse veterinaire autoriteiten op
17 juni 1998 een uitbraak van vesiculaire varkensziekte in
de gemeente Mezzocorona (provincie Trento) hebben
gemeld;
Overwegende dat op grond van artikel 10 van Richtlĳn
92/119/EEG van de Raad onmiddellĳk een beschermingsgebied rond de plaats van uitbraak is ingesteld;
Overwegende dat verplaatsing en vervoer van varkens over
openbare en particuliere wegen in het beschermingsgebied zĳn verboden;
Overwegende dat Italië heeft gevraagd een slachthuis in
het beschermingsgebied te mogen gebruiken voor het
slachten van varkens van buiten dat gebied;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1. Italië wordt gemachtigd om van het slachthuis
„Hauser snc”, gelegen in het beschermingsgebied dat op
17 juni 1998 rond de uitbraak van vesiculaire varkensziekte in Mezzocorona (Trento) is ingesteld, gebruik te
maken onder de volgende voorwaarden:

(1) PB L 62 van 15. 3. 1993, blz. 69.

 het slachthuis mag alleen toegankelĳk zĳn via één
enkele corridor. Een nauwkeurige beschrĳving van
deze corridor moet worden vastgelegd in de Italiaanse
wetgeving;
 voertuigen die slachtvarkens vervoeren moeten bĳ het
binnenkomen van de corridor door de bevoegde autoriteiten worden verzegeld. Bĳ de verzegeling moeten
de autoriteiten het kentekennummer van het voertuig
en het aantal met het voertuig vervoerde varkens registreren;
 bĳ aankomst van het voertuig in het slachthuis
moeten de bevoegde autoriteiten:
i) het zegel van het voertuig controleren en verwĳderen,
ii) het kentekennummer van het voertuig en het
aantal met het voertuig vervoerde varkens registreren.
2. Elk voertuig waarmee varkens naar het in lid 1
genoemde slachthuis zĳn vervoerd, moet onmiddellĳk na
het lossen worden gereinigd en ontsmet.
Artikel 2
De lidstaten brengen de door hen op de handel toegepaste maatregelen in overeenstemming met deze beschikking. Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in
kennis.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 27 juli 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 augustus 1998
houdende w¶ziging van Beschikking 96/301/EG en tot machtiging van de
lidstaten om ten aanzien van Egypte t¶del¶k spoedmaatregelen te nemen tegen
de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2480)
(98/503/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 77/93/EEG van de Raad van 21
december 1976 betreffende de beschermende maatregelen
tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelĳke organismen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Richtlĳn 98/2/EG (2), en met name op artikel 15, lid 3,
Overwegende dat, wanneer een lidstaat van mening is dat
er gevaar dreigt dat Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith, de oorzaak van aardappelbruinrot, vanuit een derde
land op zĳn grondgebied wordt binnengebracht, hĳ
tĳdelĳk de nodige aanvullende maatregelen mag nemen
om zich tegen dat gevaar te beschermen;
Overwegende dat in 1996, nadat herhaaldelĳk op partĳen
aardappelen uit Egypte Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith was aangetroffen, verschillende lidstaten 
Frankrĳk, Finland, Spanje en Denemarken  maatregelen hebben genomen om het binnenbrengen van aardappelen van oorsprong uit Egypte op hun grondgebied te
verbieden teneinde zich beter te beschermen tegen
insleep van Pseudomonas solanacearum uit Egypte;
Overwegende dat de Commissie bĳ Beschikking 96/
301/EG (3) de lidstaten heeft gemachtigd om ten aanzien
van Egypte tĳdelĳk aanvullende maatregelen te nemen
tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith; dat voorts, nadat in het invoerseizoen
1996/1997 op een groot aantal uit Egypte ingevoerde
partĳen Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith is
aangetroffen, Beschikking 96/301/EG is gewĳzigd en
aangescherpt bĳ Beschikking 98/105/EG (4), waardoor de
invoer in de Gemeenschap van aardappelen van
oorsprong uit Egypte is verboden tenzĳ de in de bĳlage
bĳ die beschikking vastgestelde spoedmaatregelen tegen
de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith worden nageleefd;
Overwegende dat Finland in het invoerseizoen 1997/
1998, nadat opnieuw herhaaldelĳk op partĳen aardappelen van oorsprong uit Egypte Pseudomonas solanace(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

26 van 31.
15 van 21.
115 van 9.
25 van 31.

1.
1.
5.
1.

1977,
1998,
1996,
1998,

blz.
blz.
blz.
blz.

20.
34.
47.
101.

arum (Smith) Smith was aangetroffen, op 2 april 1998
maatregelen heeft genomen om het binnenbrengen van
aardappelen van oorsprong uit Egypte op zĳn grondgebied te verbieden teneinde zich beter te beschermen
tegen insleep van Pseudomonas solanacearum uit Egypte;
Overwegende dat Denemarken op 9 mei 1998 soortgelĳke maatregelen tegen insleep van genoemd organisme
op zĳn grondgebied heeft genomen;
Overwegende dat het bĳgevolg duidelĳk is dat de bĳ
Beschikking 98/105/EG vastgestelde verscherpte maatregelen niet voldoende zĳn om insleep van Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith te voorkomen of dat deze
maatregelen niet zĳn nageleefd; dat maatregelen waarbĳ
wordt uitgegaan van „in aanmerking komende gebieden”
 dit zĳn gebieden waarin geen uitbraak van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith is voorgekomen ,
ontoereikend blĳken te zĳn om het risico op insleep te
voorkomen en dat moet worden uitgegaan van „ziektevrĳe
gebieden” waarvan men door officiële onderzoeken en
controles in overeenstemming met de „FAO International
Standard for Phytosanitary Measures  Part 4: Pest
Surveillance  Requirements for the Establishment of
Pest Free Areas” weet dat Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith er niet voorkomt;
Overwegende dat in deze omstandigheden de invoer in de
Gemeenschap van aardappelen van oorsprong uit Egypte
moet worden verboden totdat de Commissie heeft geconstateerd dat in Egypte „ziektevrĳe gebieden” zĳn erkend
overeenkomstig de genoemde internationale FAO-norm;
Overwegende dat de Commissie erop zal toezien dat
Egypte alle technische gegevens over het onderzoek en de
controles die worden verricht om gebieden als „ziektevrĳe
gebieden” overeenkomstig de genoemde internationale
FAO-norm te kunnen erkennen, ter beschikking zal
stellen opdat de Commissie de vereiste evaluatie kan
maken met het oog op de uitvoering van de bovengenoemde maatregel;
Overwegende dat het effect van de spoedmaatregelen in
het invoerseizoen 1998/1999 voortdurend zal worden
geëvalueerd en dat, voor het geval dat wordt geconstateerd
dat niet aan de voorwaarden van deze beschikking wordt
voldaan, nader moet worden aangegeven wat daarvan de
consequenties zullen zĳn;
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Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Permanent Plantenziektekundig Comité (hierna het
comité genoemd),

L 225/35

(Smith) Smith op het grondgebied van de Gemeenschap te voorkomen.”.
4. Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 96/301/EG wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
1. Knollen van Solanum tuberosum L., van
oorsprong uit Egypte, andere dan die waarvan het
binnenbrengen reeds is verboden krachtens deel A,
punt 10, van bĳlage III bĳ Richtlĳn 77/93/EEG,
mogen vanaf 15 september 1998 niet op het grondgebied van de Gemeenschap worden binnengebracht.
2. Lid 1 is niet van toepassing op zendingen die
Egypte hebben verlaten voordat de Commissie dit
land in kennis heeft gesteld van deze beschikking.”.
2. Het volgende nieuwe artikel 1 bis wordt toegevoegd:
„Artikel 1 bis
1. In afwĳking van artikel 1 mogen knollen van
Solanum tuberosum L. van oorsprong uit Egypte in
de Gemeenschap worden binnengebracht wanneer
deze uit de in lid 2 genoemde „ziektevrĳe gebieden”
komen, op voorwaarde dat de maatregelen van de
bĳlage bĳ deze beschikking die op de in deze
gebieden geteelde knollen van toepassing zĳn, in acht
worden genomen.
2. De Commissie stelt vast of in Egypte „ziektevrĳe
gebieden” zĳn erkend overeenkomstig de „FAO International Standard for Phytosanitary Measures  Part
4: Pest Surveillance  Requirements for the Establishment of Pest Free Areas”, en met name punt 2.3,
en stelt een „lĳst van erkende ziektevrĳe gebieden”
samen met nadere identificatiegegevens. De
Commissie deelt deze lĳst aan de lidstaten mee.”.
3. Het volgende nieuwe artikel 1 ter wordt toegevoegd:
„Artikel 1 ter
Artikel 1 bis is niet meer van toepassing, zodra de
Commissie de lidstaten ervan in kennis heeft gesteld
dat tot meer dan vĳf maal toe overeenkomstig de
punten 2 of 3 van de bĳlage bĳ deze beschikking
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith is aangetroffen op partĳen aardappelen die in het invoerseizoen 1998/1999 op grond van deze beschikking in de
Gemeenschap zĳn binnengebracht, en dat is geconstateerd dat deze gevallen erop wĳzen dat de in
Egypte gebruikte methode voor het aanwĳzen van
„ziektevrĳe gebieden” of de procedures voor het officiële toezicht in dat land niet toereikend zĳn geweest
waren om insleep van Pseudomonas solanacearum

De lidstaten van invoer doen de Commissie en de
overige lidstaten vóór 30 augustus 1999 gegevens
toekomen over de overeenkomstig deze beschikking
ingevoerde hoeveelheden, alsmede een gedetailleerd
technisch verslag over het in punt 2 van de bĳlage
bedoelde officiële onderzoek; aan de Commissie
wordt een kopie van elk fytosanitair certificaat toegezonden. Wanneer kennis wordt gegeven van een
besmetting of van een vermoeden van besmetting als
bedoeld in punt 4 van de bĳlage moeten kopieën van
de fytosanitaire certificaten en de bĳbehorende documenten bĳ deze kennisgeving worden gevoegd.”.
5. In artikel 4 wordt „30 september 1998” vervangen
door „30 september 1999”.
6. De inleidende alinea en punt 1, onder a), van de
bĳlage bĳ de beschikking worden vervangen door:
„Voor de toepassing van artikel 1 bis moet, behalve
aan de eisen voor aardappelen die zĳn vastgesteld in
de delen A en B van de bĳlagen I, II en IV bĳ
Richtlĳn 77/93/EEG  met uitzondering van die
welke zĳn vastgesteld in bĳlage IV, deel A, afdeling I,
punt 25.8  aan de volgende spoedmaatregelen
worden voldaan:
1. a) aardappelen die bestemd zĳn om in de
Gemeenschap te worden binnengebracht,
moeten geteeld zĳn op percelen waarvan de
Commissie overeenkomstig artikel 1 bis van
deze beschikking heeft geconstateerd dat ze in
een erkend „ziektevrĳ gebied” in Egypte liggen;
in het kader van deze beschikking en ten
aanzien van deze erkende ziektevrĳe gebieden
geldt dat onder „gebied” voor het deltagebied
tenminste een „dorp” wordt verstaan (reeds
bestaande administratieve eenheid bestaande uit
een groep „bekkens”) en voor woestĳngebieden
een „bekken” (bevloeiingseenheid), en dat elk
gebied met zĳn individuele of collectieve naam
en zĳn individueel officieel codenummer moet
worden geïdentificeerd, met inbegrip van het
officiële codenummer van ieder bekken of dorp
afzonderlĳk.”.
7. Punt 1, onder b), van de bĳlage bĳ de beschikking
wordt geschrapt.
8. Punt 1, onder c), eerste streepje, van de bijlage bij de
beschikking wordt vervangen door:
„ zijn geteeld uit aardappelen van communautaire
oorsprong of uit aardappelen van de eerste
daaruit verkregen generatie, die zijn geteeld in
een gebied waarvan krachtens artikel 1 bis van
deze beschikking is geconstateerd dat het een
erkend „ziektevrij gebied” is, die onmiddellijk
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vóór het planten officieel zijn getest op de latente
aanwezigheid van infecties overeenkomstig de bij
Beschikking 97/647/EG van de Commissie (*),
vastgestelde voorlopige onderzoeksmethode van
de Gemeenschap, en die bij dit onderzoek vrij
van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
zijn gebleken;
(*) PB L 273 van 6. 10. 1997, blz. 1.”.
9. Punt 1, onder c), derde streepje, van de bijlage bij de
beschikking wordt vervangen door:
„ naar een verpakkingsstation worden gebracht dat
door de Egyptische autoriteiten officieel is
erkend om uitsluitend aardappelen te behandelen die in aanmerking komen om tijdens het
uitvoerseizoen 1998/1999 naar de Gemeenschap
te worden uitgevoerd, en moeten bij aankomst in
dat verpakkingsstation
 vergezeld zijn van documenten die op het
oogstperceel aan elke vrachtwagenlading zijn
bevestigd en waarin de plaats van oorsprong
van de lading, per onder a) bedoeld gebied, is
vermeld.
Deze documenten moeten in het verpakkingsstation worden bewaard tot het einde
van het uitvoerseizoen,
 officieel aan de hand van monsters van doorgesneden knollen zijn gecontroleerd op de
aanwezigheid van symptomen van aardappelbruinrot veroorzaakt door Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en bij deze controles
vrij van dergelijke symptomen zijn bevonden;
voor balen van 70 kg of gelijkwaardige balen
wordt een controle verricht op 10 % van de
balen en op 40 knollen per baal en voor
balen van 1 of 1,5 ton wordt een controle
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verricht op 50 % van de balen en op 40
knollen per baal;
De lijst van de officieel door de Egyptische autoriteiten erkende verpakkingsstations wordt vóór 1
december 1998 ter beschikking gesteld van de
Commissie.”.
10. Punt 1, onder c), achste streepje, van de bijlage bij de
beschikking wordt vervangen door:
„ onder toezicht van de bevoegde Egyptische autoriteiten per zak zijn voorzien van een label
waarop, duidelijk en onuitwisbaar, het officiële
codenummer is aangebracht zoals dat voor dat
gebied is vermeld in de op grond van artikel 1
bis van deze beschikking vastgestelde lijst van
„erkende ziektevrije gebieden”, alsmede het
nummer van de betrokken partij.”.
11. In punt 1, onder c), laatste streepje van de bijlage bij
de beschikking wordt „1 februari 1998” vervangen
door „1 december 1998”.
12. In punt 3 van de bijlage bij de beschikking wordt „per
gebied” vervangen door „uit ieder dorp of bekken in
ieder in punt 1, onder a), bedoeld gebied”.
13. In punt 5 van de bijlage bij de beschikking wordt
„lijst van in aanmerking komende gebieden”
vervangen door „lijst van erkende ziektevrije
gebieden”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 11 augustus 1998.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

