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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 141/2000 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 december 1999
inzake weesgeneesmiddelen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(4)

Voor stimulerende maatregelen in aanmerking komende
weesgeneesmiddelen moeten gemakkelĳk en op eenduidige wĳze kunnen worden geïdentificeerd; dit resultaat
kan het beste worden bereikt door de vaststelling van
een open en doorzichtige communautaire procedure
voor de aanwĳzing van potentiële geneesmiddelen als
weesgeneesmiddelen.

(5)

Objectieve criteria voor de aanwĳzing dienen te worden
vastgesteld; deze criteria moeten gebaseerd zĳn op de
prevalentie van de aandoening waarvoor naar middelen
voor diagnose, preventie of behandeling wordt gezocht;
een prevalentie van maximaal vĳf patiënten met de
betrokken aandoening per 10 000 inwoners wordt algemeen als een passende drempel beschouwd; een voor de
behandeling van een levensbedreigende, ernstig invaliderende of chronische aandoening bedoeld geneesmiddel
dient in aanmerking te komen ook wanneer de prevalentie hoger is dan vĳf per 10 000.

(6)

Voor de behandeling van de aanwĳzingsaanvragen moet
een comité worden opgericht dat is samengesteld uit
deskundigen die door de lidstaten zĳn aangewezen; dit
comité moet drie door de Commissie aan te wĳzen
vertegenwoordigers
van
patiëntenverenigingen
omvatten, alsmede drie andere, eveneens door de
Commissie aan te wĳzen personen, op voordracht van
heft Europees Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling;
het Bureau is verantwoordelĳk voor een adequate coördinatie tussen het Comité voor weesgeneesmiddelen en
het Comité voor farmaceutische specialiteiten.

(7)

Personen met dergelĳke aandoeningen hebben recht op
geneesmiddelen van hetzelfde kwaliteits-, veiligheids- en
werkzaamheidsniveau als andere patiënten; weesgeneesmiddelen dienen derhalve te worden onderworpen aan
de normale beoordelingsprocedure; initiatiefnemers van
weesgeneesmiddelen moeten een communautaire
vergunning kunnen verkrĳgen; om het verlenen of het
behouden van deze communautaire vergunning te vergemakkelĳken, moet ten minste gedeeltelĳk vrĳstelling
worden verleend van de aan het Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling te betalen vergoeding; via de communautaire begroting dient het Bureau te worden gecompenseerd voor de aldus gederfde inkomsten.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Sommige aandoeningen komen zo zelden voor dat de
kosten voor de ontwikkeling en het in de handel
brengen van een geneesmiddel voor diagnose, preventie
of behandeling van een dergelĳke aandoening niet
zouden worden gedekt door de verwachte verkoop van
het geneesmiddel; de farmaceutische industrie zou niet
bereid zĳn het geneesmiddel te ontwikkelen onder
normale marktvoorwaarden; dergelĳke geneesmiddelen
worden „weesgeneesmiddelen” genoemd;

(2)

Personen die lĳden aan zeldzame aandoeningen moeten
een behandeling van dezelfde kwaliteit kunnen krĳgen
als andere personen; daarom moeten impulsen worden
gegeven aan onderzoek en ontwikkeling en inzake het in
de handel brengen van geschikte geneesmiddelen door
de farmaceutische industrie; de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen wordt in de Verenigde Staten sinds
1983 en in Japan sinds 1993 gestimuleerd.

(3)

In de Europese Unie zĳn tot dusver slechts weinig initiatieven ontwikkeld, zowel op nationaal als op communautair niveau, om de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen te stimuleren; dergelĳke initiatieven worden het
beste op communautair niveau genomen om de schaalvoordelen van een zo groot mogelĳke markt te kunnen
benutten en om versnippering van de beperkte middelen
te voorkomen; initiatieven op communautair niveau
verdienen de voorkeur boven ongecoördineerde maatregelen van de lidstaten die kunnen leiden tot concurrentievervalsing en intracommunautaire handelsbelemmeringen.

(1) PB C 276 van 4.9.1998, blz. 7.
(2) PB C 101 van 12.4.1999, blz. 37.
(3) Advies van het Europees Parlement van 9 maart 1999 (PB C 175
van 21.6.1999, blz. 61), gemeenschappelĳk standpunt van de Raad
van 27 september 1999 (PB C 317 van 4.11.1999, blz. 34) en
besluit van het Europees Parlement van 15 december 1999 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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De in de Verenigde Staten en Japan opgedane ervaring
toont aan, dat de belangrĳkste stimulans voor de industrie om in de ontwikkeling en het in de handel brengen
van weesgeneesmiddelen te investeren het vooruitzicht is
op exclusiviteit op de markt voor een aantal jaren, zodat
een deel van de investering kan worden terugverdiend;
de gegevensbescherming van artikel 4, lid 8, onder a),
punt iii), van Richtlĳn 65/65/EEG van de Raad van 26
januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelĳke
en bestuursrechtelĳke bepalingen inzake geneesmiddelen (1) vormt daartoe een onvoldoende stimulans; de
lidstaten kunnen deze maatregel niet onafhankelĳk
zonder een communautaire dimensie invoeren, aangezien een dergelĳke bepaling strĳdig zou zĳn met
Richtlĳn 65/65/EEG; dergelĳke maatregelen zouden, als
ze op ongecoördineerde wĳze door de lidstaten zouden
worden vastgesteld, belemmeringen voor de handel
binnen de Gemeenschap creëren, hetgeen tot verstoring
van de concurrentie zou leiden en afbreuk zou doen aan
de interne markt; de exclusiviteit op de markt dient
echter te worden beperkt tot de therapeutische indicatie
waarvoor de aanwĳzing als weesgeneesmiddel is
verkregen zonder afbreuk te doen aan bestaande intellectuele-eigendomsrechten; in het belang van de patiënten
mag de voor een weesgeneesmiddel verleende exclusiviteit op de markt geen beletsel vormen voor het in de
handel brengen van een vergelĳkbaar geneesmiddel met
mogelĳke significante voordelen voor die patiënten.
Initiatiefnemers van in het kader van deze verordening
aangewezen weesgeneesmiddelen dienen volledig in
aanmerking te komen voor alle door de Gemeenschap of
door de lidstaten verstrekte stimulansen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling inzake geneesmiddelen voor diagnose, preventie of behandeling van
dergelĳke aandoeningen en zeldzame ziekten.
Het specifieke programma Biomed 2 binnen het Vierde
Kaderprogramma inzake orderzoek en technologische
ontwikkeling (1994-1998) heeft voorzien in steun voor
onderzoek inzake de behandeling van zeldzame ziekten,
onder andere met betrekking tot methodologieën voor
het in hoog tempo ontwikkelen van weesgeneesmiddelen en inventarissen van beschikbare weesgeneesmiddelen in Europa; de desbetreffende steun was bedoeld
om de totstandbrenging van grensoverschrĳdende
samenwerking te bevorderen met het oog op de uitvoering van fundamenteel en klinisch onderzoek inzake
zeldzame ziekten; onderzoek naar zeldzame ziekten
voor de Gemeenschap blĳft een prioriteit, aangezien het
is opgenomen in het Vĳfde Kaderprogramma voor
onderzoek en technologische ontwikkeling (1998-2002);
deze verordening stelt een juridisch kader vast dat een
snelle en effectieve toepassing van de resultaten van dit
onderzoek mogelĳk maakt.
Zeldzame ziekten zĳn aangemerkt als prioritair gebied
voor communautaire maatregelen binnen het actiekader
op het gebied van de volksgezondheid; de Commissie
heeft in haar mededeling betreffende een communautair
actieprogramma inzake zeldzame ziekten binnen het
actiekader op het gebied van de volksgezondheid haar
besluit kenbaar gemaakt om in het kader van de volksge-

(1) PB 22 van 9.2.1965, blz. 369. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 93/39/EEG (PB L 214 van 24.8.1993, blz. 22).
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zondheid prioriteit te geven aan zeldzame ziekten; het
Europees Parlement en de Raad hebben Besluit nr. 1295/
1999/EG van 29 april 1999 aangenomen tot vaststelling
van een communautair actieprogramma inzake zeldzame ziekten binnen het actiekader op het gebied van de
volksgezondheid (1999-2003) (2), dat voorlichtingsacties
omvat, ter behandeling van clusters van zeldzame
ziekten binnen een bevolking en ter ondersteuning van
patiëntenverenigingen; deze verordening geeft gevolg
aan een van de prioriteiten van dit actieprogramma,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Het doel van deze verordening is een communautaire procedure vast te stellen voor de aanwĳzing van geneesmiddelen als
weesgeneesmiddelen en te voorzien in stimulerende maatregelen, ter bevordering van het onderzoek naar en de ontwikkeling en het in de handel brengen van als zodanig aangewezen
weesgeneesmiddelen.
Artikel 2
Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a) „geneesmiddel”: een geneesmiddel voor menselĳk gebruik
als omschreven in artikel 2 van Richtlĳn 65/65/EEG;
b) „weesgeneesmiddel”: een overeenkomstig de voorwaarden
van deze verordening als zodanig aangewezen geneesmiddel;
c) „initiatiefnemer”: een in de Gemeenschap gevestigde natuurlĳke of rechtspersoon die de aanwĳzing van een geneesmiddel als weesgeneesmiddel wil verkrĳgen dan wel heeft
verkregen;
d) „Bureau”: het Europees Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling.
Artikel 3
Aanwĳzingscriteria
1.
Een geneesmiddel wordt als weesgeneesmiddel aangewezen indien de initiatiefnemer kan aantonen
a) dat het betrokken geneesmiddel bedoeld is voor de diagnose, preventie of behandeling van een levensbedreigende
of chronisch invaliderende aandoening waaraan maximaal
vĳf per 10 000 personen in de Gemeenschap lĳden op het
tĳdstip van de aanvraag, of
dat het geneesmiddel bedoeld is voor de diagnose, preventie
of de behandeling, in de Gemeenschap, van een levensbedreigende, ernstig invaliderende of chronische aandoening,
en dat het weinig waarschĳnlĳk is dat zonder stimulerende
maatregelen de opbrengst uit de afzet van het geneesmiddel
in de Gemeenschap toereikend zou zĳn om de noodzakelĳke investering te rechtvaardigen;
(2) PB L 155 van 22.6.1999, blz. 1.
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en
b) dat er geen bevredigende, in de Gemeenschap toegelaten
methode bestaat voor de diagnose, preventie of behandeling
van de betrokken aandoening, of, indien een dergelĳke
methode wel bestaat, dat degenen die aan deze aandoening
lĳden aanzienlĳk baat hebben bĳ het geneesmiddel.
2.
De Commissie neemt volgens de procedure van artikel 72
van Verordening (EG) nr. 2309/93 van de Raad (1) de voor de
uitvoering van dit artikel vereiste bepalingen aan in de vorm
van een toepassingsverordening.
Artikel 4
Comité voor weesgeneesmiddelen
1.
Er wordt binnen het Europees Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling een Comité voor weesgeneesmiddelen ingesteld,
hierna „het comité” te noemen.
2.

Het comité heeft tot taak:

a) de overeenkomstig deze verordening aan hem voorgelegde
aanvragen voor de aanwĳzing van een geneesmiddel als
weesgeneesmiddel te bestuderen;
b) de Commissie te adviseren over de ontwikkeling en invulling van een beleid inzake weesgeneesmiddelen voor de
Europese Unie;
c) de Commissie bĳ te staan bĳ internationale besprekingen
over weesgeneesmiddelen en bĳ contacten met patiëntenondersteuningsgroepen;
d) de Commissie bĳ te staan bĳ de opstelling van gedetailleerde
richtsnoeren.
3.
Het comité bestaat uit door de lidstaten benoemde leden
(één per lidstaat), drie door de Commissie benoemde vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en drie door de
Commissie op voordracht van het Bureau benoemde leden. De
leden van het comité worden benoemd voor een termĳn van
drie jaar, die kan worden hernieuwd. Zĳ kunnen zich door
deskundigen laten bĳstaan.
4.
Het comité kiest zĳn voorzitter voor een termĳn van drie
jaar, die eenmaal kan worden hernieuwd.
5.
De vertegenwoordigers van de Commissie en de directeur
van het Bureau of diens vertegenwoordiger kunnen alle vergaderingen van het comité bĳwonen.
6.

Het Bureau verzorgt het secretariaat van het comité.

7.
De leden van het comité mogen, zelfs na afloop van hun
mandaat, geen informatie bekendmaken die onder het beroepsgeheim valt.
Artikel 5
Aanwĳzings- en schrappingsprocedure
1.
Om de aanwĳzing van een geneesmiddel als weesgeneesmiddel te verkrĳgen, dient de initiatiefnemer in gelĳk welk
stadium van de ontwikkeling van het geneesmiddel, doch vóór
(1) PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1. Verordening gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 649/98 van de Commissie (PB L 88 van 24.3.1998,
blz. 7).
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de indiening van een aanvraag voor een vergunning voor het in
de handel brengen, een aanvraag in bĳ het Bureau.
2.
Bĳ de aanvraag worden de volgende informatie en documenten gevoegd:
a) naam of handelsnaam en vast adres van de initiatiefnemer;
b) de werkzame bestanddelen van het geneesmiddel;
c) de voorgestelde therapeutische indicatie;
d) gegevens waaruit blĳkt dat aan de criteria van artikel 3, lid
1, is voldaan en een beschrĳving van de stand van de
ontwikkeling, met inbegrip van de verwachte indicaties.
3.
De Commissie stelt in overleg met de lidstaten, het
Bureau en de belanghebbende partĳen gedetailleerde richtsnoeren op over de vorm en de inhoud van de aanwĳzingsaanvragen.
4.
Het Bureau verifieert de geldigheid van de aanvraag en
stelt een beknopt verslag op voor het comité. Indien nodig kan
het Bureau de initiatiefnemer verzoeken de informatie en documenten waarvan de aanvraag vergezeld gaat, aan te vullen.
5.
Het Bureau ziet erop toe dat het comité binnen 90 dagen
na de ontvangst van een geldige aanvraag advies uitbrengt.
6.
Bĳ de opstelling van zĳn advies streeft het comité
consensus na. Kan geen consensus worden bereikt, dan wordt
het advies met een meerderheid van tweederde van de stemmen
van de leden van het comité aangenomen. Het advies kan via
een schriftelĳke procedure worden uitgebracht.
7.
Indien de aanvraag volgens het advies van het comité niet
voldoet aan de in artikel 3, lid l, vastgestelde criteria, stelt het
Bureau de initiatiefnemer daarvan onmiddellĳk in kennis. De
initiatiefnemer kan binnen 90 dagen na ontvangst van het
advies een omstandig gemotiveerd verzoek om herziening
indienen, dat het Bureau dan aan het comité voorlegt. Het
comité beslist in zĳn volgende bĳeenkomst of zĳn advies dient
te worden herzien.
8.
Het Bureau brengt het definitieve advies van het comité
onmiddellĳk ter kennis van de Commissie, die binnen 30 dagen
na ontvangst van het advies een besluit neemt. Is bĳ uitzondering het ontwerp-besluit niet in overeenstemming met het
advies van het comité, dan wordt het besluit vastgesteld
volgens de procedure van artikel 73 van Verordening (EEG) nr.
2309/93. Het besluit wordt ter kennis gebracht van de initiatiefnemer en aan het Bureau en de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten meegedeeld.
9.
De aangewezen geneesmiddelen worden opgenomen in
het Communautair register van weesgeneesmiddelen.
10.
Elk jaar dient de initiatiefnemer bĳ het Bureau een
verslag in over de stand van de ontwikkeling van het aangewezen geneesmiddel.
11.
Om de aanwĳzing van een weesgeneesmiddel over te
dragen op een andere initiatiefnemer, dient de houder van deze
aanwĳzing bĳ het Bureau een specifieke aanvraag in. In overleg
met de lidstaten, het Bureau en de belanghebbende partĳen
stelt de Commissie gedetailleerde richtsnoeren op over de wĳze
van indiening van de overdrachtsaanvragen met opgave van
alle vereiste gegevens betreffende de nieuwe initiatiefnemer.
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12.
Een aangewezen weesgeneesmiddel wordt geschrapt uit
het Communautair register van weesgeneesmiddelen:
a) op verzoek van de initiatiefnemer,
b) wanneer vóór het verlenen van de vergunning voor het op
de markt brengen van het geneesmiddel wordt vastgesteld
dat voor dat geneesmiddel niet langer aan de in artikel 3
genoemde criteria wordt voldaan,
c) aan het eind van de periode van exclusiviteit op de markt
als bedoeld in artikel 8.

Artikel 6
Technische bĳstand
1.
De initiatiefnemer van een weesgeneesmiddel kan vóór de
indiening van een aanvraag voor een vergunning voor het in de
handel brengen het Bureau om advies vragen over de uitvoering van de diverse tests en proeven die noodzakelĳk zĳn om
de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel
aan te tonen, overeenkomstig artikel 51, onder j), van Verordening (EEG) nr. 2309/93.
2.
Het Bureau stelt een procedure voor de ontwikkeling van
weesgeneesmiddelen vast, die voorziet in voorlichting en
bĳstand bĳ de omschrĳving van de inhoud van de vergunningsaanvraag in de zin van artikel 6 van Verordening (EEG) nr.
2309/93.

Artikel 7
Communautaire vergunning voor het in de handel
brengen
1.
De voor het in de handel brengen van een weesgeneesmiddel verantwoordelĳke persoon kan verzoeken om het
verlenen door de Gemeenschap, overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 2309/93, van een vergunning voor het in de handel
brengen van het betrokken geneesmiddel, zonder dat hĳ hoeft
aan te tonen dat het geneesmiddel onder deel B van de bĳlage
bĳ genoemde verordening valt.
2.
Naast de in artikel 57 van Verordening (EEG) nr. 2309/93
bedoelde bĳdrage wordt jaarlĳks een speciale bĳdrage van de
Gemeenschap aan het Bureau toegekend. Deze bĳdrage wordt
door het Bureau uitsluitend gebruikt ter compensatie van de
gehele of gedeeltelĳke vrĳstelling van betaling van alle vergoedingen die verschuldigd zĳn krachtens de overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 2309/93 vastgestelde communautaire
voorschriften. Over het gebruik van deze speciale bĳdrage
wordt aan het eind van elk jaar door de directeur van het
Bureau een gedetailleerd verslag ingediend. Eventuele overschotten worden naar het volgende jaar overgedragen en in
mindering gebracht op de speciale bĳdrage voor dat jaar.
3.
De voor een weesgeneesmiddel verleende vergunning
voor het in de handel brengen geldt alleen voor de therapeutische indicaties die voldoen aan de criteria van artikel 3. Dit laat
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de mogelĳkheid onverlet een afzonderlĳke vergunning voor het
in de handel brengen aan te vragen voor andere, buiten het
bestek van deze verordening vallende indicaties.
Artikel 8
Marktexclusiviteit
1.
Wanneer overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2309/93
een vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor
een weesgeneesmiddel of wanneer alle lidstaten voor dit
geneesmiddel een vergunning voor het in de handel brengen
hebben verleend, overeenkomstig de procedures voor wederzĳdse erkenning als bedoeld in de artikelen 7 en 7 bis van
Richtlĳn 65/65/EEG of in artikel 9, lid 4, van Richtlĳn 75/
319/EEG van de Raad van 20 mei 1975 betreffende de aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen inzake
geneesmiddelen (1) en onverminderd de wetgeving inzake de
intellectuele eigendom of enige andere bepaling van het
Gemeenschapsrecht, wordt door de Gemeenschap en de
lidstaten gedurende een periode van tien jaar geen andere
aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen
in behandeling genomen, noch een vergunning voor het in de
handel brengen verleend noch gevolg gegeven aan een verzoek
tot uitbreiding van een bestaande vergunning voor het in de
handel brengen voor een vergelĳkbaar geneesmiddel voor
dezelfde therapeutische indicatie.
2.
Deze periode kan echter tot zes jaar worden teruggebracht, indien aan het eind van het vĳfde jaar voor het
betrokken geneesmiddel wordt vastgesteld dat aan de in artikel
3 genoemde criteria niet langer wordt voldaan, omdat uit de
beschikbare gegevens blĳkt dat het geneesmiddel dermate
rendabel is dat handhaving van de exclusiviteit op de markt
niet langer gerechtvaardigd is. Te dien einde stelt een lidstaat
het Bureau ervan op de hoogte dat er niet voldaan zou kunnen
zĳn aan het criterium op basis waarvan de exclusiviteit op de
markt is verleend en leidt het Bureau vervolgens de procedure
van artikel 5 in. De initiatiefnemer verstrekt aan het Bureau de
gegevens die daarvoor noodzakelĳk zĳn.
3.
In afwĳking van lid 1, en onverminderd de wetgeving
inzake intellectuele eigendom of enige andere bepaling van het
Gemeenschapsrecht, kan voor dezelfde therapeutische indicatie
een vergunning worden verleend voor het in de handel brengen
van een vergelĳkbaar geneesmiddel, indien:
a) de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van het oorspronkelĳke weesgeneesmiddel toestemming
heeft gegeven aan de tweede aanvrager, of
b) de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van het oorspronkelĳke weesgeneesmiddel niet in staat is
het geneesmiddel in voldoende hoeveelheden te leveren, of
c) de tweede aanvrager in zĳn aanvraag kan aantonen dat het
tweede geneesmiddel, hoewel vergelĳkbaar met het weesgeneesmiddel waarvoor reeds een vergunning is verleend,
veiliger, werkzamer of anderszins klinisch superieur is.
4.
De Commissie neemt de definities van de uitdrukkingen
„gelĳkwaardig geneesmiddel” en „klinische superioriteit” aan in
de vorm van een toepassingsverordening, overeenkomstig de
procedure van artikel 72 van Verordening (EEG) nr. 2309/93.
5.
De Commissie stelt in overleg met de lidstaten, het
Bureau en de belanghebbende partĳen gedetailleerde richtsnoeren op over de toepassing van dit artikel.
(1) PB L 147 van 9.6.1975, blz. 13. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 93/39/EEG (PB L 214 van 24.8.1993, blz. 22).
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Artikel 9
Andere stimulerende maatregelen
1.
Geneesmiddelen die overeenkomstig deze verordening als
weesgeneesmiddelen zĳn aangewezen, komen in aanmerking
voor stimulerende maatregelen van de Commissie en de
lidstaten ter bevordering van het onderzoek naar en de ontwikkeling en het in de handel brengen van weesgeneesmiddelen,
en met name voor de steunmaatregelen betreffende het onderzoek, ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen,
als bedoeld in kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

L 18/5

van het onderzoek, de ontwikkeling en het op de markt
brengen van weesgeneesmiddelen. Deze inventaris wordt regelmatig bĳgewerkt.
Artikel 10
Algemeen verslag
Vóór 22 januari 2006 publiceert de Commissie een algemeen
verslag over de met de toepassing van deze verordening opgedane ervaring, waarin zĳ ook uiteenzet welke voordelen de
toepassing ervan voor de volksgezondheid heeft opgeleverd.
Artikel 11

2.
Vóór 22 juli 2000 doen de lidstaten de Commissie gedetailleerde informatie toekomen over elke maatregel die zĳ eventueel hebben getroffen ter bevordering van het onderzoek, de
ontwikkeling en het in de handel brengen van weesgeneesmiddelen of geneesmiddelen die als zodanig kunnen worden aangewezen. Deze informatie wordt regelmatig bĳgewerkt.

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

3.
Vóór 22 januari 2001 publiceert de Commissie een gedetailleerde inventaris van alle door de Gemeenschap en de
lidstaten getroffen stimulerende maatregelen ter bevordering

Zĳ is van toepassing met ingang van de datum van aanneming
van de in artikel 3, lid 2, en artikel 8, lid 4, bedoelde toepassingsverordeningen.

Inwerkingtreding

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 december 1999.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitster

De Voorzitter

N. FONTAINE

K. HEMILÄ
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VERORDENING (EG) Nr. 142/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
vermeld, de forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde
landen vaststelt.

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,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zĳn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden 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 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 21 januari 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
204
624
999
052
628
999
220
999
052
204
999
052
204
212
624
999
204
999

85,5
59,6
179,5
108,2
97,2
152,7
124,9
165,5
165,5
124,1
117,8
120,9
46,6
41,3
36,7
53,9
44,6
57,9
57,9

052
204
624
999
052
600
999
400
404
524
720
728
999
064
400
720
999

62,0
76,1
76,7
71,6
58,5
59,2
58,9
85,1
78,1
108,5
101,1
60,0
86,6
72,1
102,7
105,5
93,4

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2645/98 van de Commissie (PB L 335 van 10.12.1998, blz. 22). De code „999”
staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 143/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2176/1999
offerte ten hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ
uitvoer;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelijk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 2176/1999
van de Commissie (3) een inschrĳving voor de vaststelling van de restitutie bĳ uitvoer van rĳst is opengesteld;

(1)

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 299/95 (5), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bĳ
uitvoer vast te stellen; dat bĳ deze vaststelling met name
rekening moet worden gehouden met de in artikel 13
van Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria;
dat wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier)

(2)

(3)

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rĳst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;

(4)

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte
rĳst van GN-code 1006 30 67 naar bepaalde derde landen in
het kader van de in Verordening (EG) nr. 2176/1999 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 14 tot en met 20
januari 2000 ingediende offertes vastgesteld op 254,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
265 van 30.9.1998, blz. 4.
267 van 15.10.1999, blz. 4.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 144/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2178/1999
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rĳst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;

(4)

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 2178/1999
van de Commissie (3) een inschrĳving voor de vaststelling van de restitutie bĳ uitvoer van rĳst is opengesteld;

(1)

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 299/95 (5), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bĳ
uitvoer vast te stellen; dat bĳ deze vaststelling met name
rekening moet worden gehouden met de in artikel 13
van Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria;
dat wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier)
offerte ten hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ
uitvoer;

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in Europa
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2178/1999
bedoelde inschrĳving wordt op grond van de van 14 tot en
met 20 januari 2000 ingediende offertes vastgesteld op
170,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
265 van 30.9.1998, blz. 4.
267 van 15.10.1999, blz. 10.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 145/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2179/1999
offerte ten hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ
uitvoer;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 2179/1999
van de Commissie (3) een inschrĳving voor de vaststelling van de restitutie bĳ uitvoer van rĳst is opengesteld;

(1)

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 299/95 (5), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bĳ
uitvoer vast te stellen; dat bĳ deze vaststelling met name
rekening moet worden gehouden met de in artikel 13
van Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria;
dat wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier)

(2)

(3)

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rĳst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;

(4)

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2179/1999 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 14 tot en met 20
januari 2000 ingediende offertes vastgesteld op 152,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
265 van 30.9.1998, blz. 4.
267 van 15.10.1999, blz. 13.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 146/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2180/1999
offerte ten hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ
uitvoer;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 2180/1999
van de Commissie (3) een inschrĳving voor de vaststelling van de restitutie bĳ uitvoer van rĳst is opengesteld;

(1)

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 299/95 (5), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bĳ
uitvoer vast te stellen; dat bĳ deze vaststelling met name
rekening moet worden gehouden met de in artikel 13
van Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria;
dat wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier)

(2)

(3)

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rĳst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;

(4)

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte
rĳst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2180/1999 bedoelde inschrĳving wordt op grond
van de van 14 tot en met 20 januari 2000 ingediende offertes
vastgesteld op 149,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
265 van 30.9.1998, blz. 4.
267 van 15.10.1999, blz. 16.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 147/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
houdende afwĳzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten en mengvoeders op basis van granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commissie van
23 mei 1995 houdende bĳzondere uitvoeringsbepalingen
inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector
granen en rĳst (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1432/1999 (4), inzonderheid op artikel 7, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
De aanvragen voor certificaten met vaststelling vooraf van de
restituties voor aardappelzetmeel en maïs- en tarweproducten
hebben betrekking op aanzienlĳke hoeveelheden en vertonen
een speculatief karakter. Derhalve is besloten alle op 20 januari

2000 ingediende uitvoercertificaataanvragen
producten af te wĳzen,

Artikel 1
Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1162/95 worden op 20 januari 2000 ingediende uitvoercertificaataanvragen met vaststelling vooraf van de restituties voor
producten van de GN-codes 1102 20 10, 1103 13 10,
1104 23 10,
1108 11 00,
1108 12 00,
1108 13 00,
1702 30 51,
1702 30 99,
1702 90 50,
1702 90 79,
2309 10 11,
2309 10 13,
2309 10 31,
2309 10 33,
2309 10 51,
2309 10 53,
2309 90 31,
2309 90 33,
2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 en 2309 90 53 afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
160
117
166

van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
24.5.1995, blz. 2.
1.7.1999, blz. 56.

deze

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

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

voor

22. 1. 2000

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 18/13

VERORDENING (EG) Nr. 148/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in januari 2000 worden ingediend
op grond van de regeling waarin is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad
houdende opening en vaststelling van de wĳze van beheer van communautaire tariefcontingenten
voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1431/94 van de Commissie van
22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin
is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad
houdende opening en vaststelling van de wĳze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en
bepaalde andere landbouwproducten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2719/1999 (2), en met name op artikel 4,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
De in de invoercertificaten voor de periode van 1 januari tot en
met 31 maart 2000 aangevraagde hoeveelheden zĳn groter dan
de beschikbare hoeveelheden, zodat de aangevraagde hoeveel-

heden, met het oog op een billĳke verdeling, met een vast
percentage verminderd moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 januari
tot en met 31 maart 2000 worden ingewilligd voor het in de
bĳlage aangegeven percentage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 156 van 23.6.1994, blz. 9.
(2) PB L 327 van 21.12.1999, blz. 48.
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BĲLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2000

1

1,81

2

1,78

3

1,83

4

83,33

5

2,75
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VERORDENING (EG) Nr. 149/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in januari 2000 worden ingediend
op grond van Verordening (EG) nr. 509/97
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 509/97 van de Commissie van
20 maart 1997 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is
voorzien in de interim-overeenkomst betreffende de handel en
aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzĳds, en de Republiek
Slovenië, anderzĳds (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1514/97 (2), en met name op artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De in de invoercertificaten voor het eerste kwartaal van
2000 aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de
beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve volledig
ingewilligd worden.

(2)

De overblĳvende hoeveelheid die bĳ de beschikbare
hoeveelheid voor de volgende periode wordt gevoegd,
moet worden bepaald,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 509/97 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 januari
tot en met 31 maart 2000 worden ingewilligd voor de in de
bĳlage I aangegeven percentages.
2.
In de eerste tien dagen van de periode van 1 april tot en
met 30 juni 2000 kunnen overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 509/97 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in
bĳlage II aangegeven hoeveelheden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 80 van 21.3.1997, blz. 3.
(2) PB L 204 van 31.7.1997, blz. 16.
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BĲLAGE I

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2000

Groep

80
90
100

100,00
100,00
100,00

BĲLAGE II
(in t)
Nummer van de groep

80
90
100

Beschikbare hoeveelheid
voor de periode van 1 april
tot en met 30 juni 2000

780,00
337,50
653,00
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VERORDENING (EG) Nr. 150/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in januari 2000 worden
ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1474/95 van de Commissie van
28 juni 1995 houdende opening en vaststelling van de wĳze
van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de
sector eieren en voor ovoalbumine (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1323/1999 (2), en met name op artikel 5,
lid 5,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van
28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wĳze
van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de
sector slachtpluimvee (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1327/1999 (4), en met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor
het eerste kwartaal van 2000 aangevraagde hoeveelheden niet
groter dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve
volledig ingewilligd worden, terwĳl voor een aantal andere
producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden,

zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een
billĳke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten
worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en
(EG) nr. 1251/96 ingediende aanvragen om invoercertificaten
voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2000
worden ingewilligd voor het in bĳlage I aangegeven percentage.
2.
In de eerste tien dagen van de periode van 1 april tot en
met 30 juni 2000 kunnen overeenkomstig de Verordeningen
(EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 invoercertificaten
worden aangevraagd tot de in bĳlage II aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

145
157
161
157

van
van
van
van

29.6.1995,
24.6.1999,
29.6.1996,
24.6.1999,

blz.
blz.
blz.
blz.

19.
29.
136.
37.
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BĲLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2000

E1
E2
E3

—
100,00
100,00

P1
P2
P3
P4

100,00
100,00
2,74
9,43

BĲLAGE II

(in t)
Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 2000

E1
E2
E3

122 060,00
5 488,22
6 265,13

P1
P2
P3
P4

4 011,00
1 242,50
146,00
200,00
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VERORDENING (EG) Nr. 151/2000 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in januari 2000 worden
ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten
overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarĳe, de Tsjechische Republiek,
Slowakĳe, Roemenië en Bulgarĳe
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1899/97 van de Commissie van
29 september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor
de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de
regeling waarin is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 3066/95
van de Raad, en houdende intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 2699/93 en (EG) nr. 1559/94 (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2719/98 (2), en met name op artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor
het eerste kwartaal van 2000 aangevraagde hoeveelheden niet
groter dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve
volledig ingewilligd worden, terwĳl voor een aantal andere
producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden,
zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een

billĳke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten
worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De op grond van Verordening (EG) nr. 1899/97 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1
januari tot en met 31 maart 2000 worden ingewilligd voor het
in bĳlage I aangegeven percentage.
2.
In de eerste tien dagen van de periode van 1 april tot en
met 30 juni 2000 kunnen overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1899/97 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in
bĳlage II aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 67.
(2) PB L 342 van 17.12.1998, blz. 16.
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BĲLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2000

1
2
4
7
8
9
10
11
44
45
12
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43

3,69
3,75
100,00
2,04
6,67
2,02
100,00
—
3,34
100,00
100,00
—
17,64
5,21
—
—
100,00
100,00
100,00
10,87
100,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4,57
—
—
—
—
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BĲLAGE II

(in t)
Groep

1

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 2000

1 710,00

2

390,00

4

18 825,76

7

2 520,00

8

630,00

9

1 440,00

10

2 148,95

11

516,00

44

330,00

45

1 486,50

12

1 331,50

14

4 200,00

15

1 470,00

16

420,00

17

1 800,00

18

360,00

19

460,00

21

2 469,80

23

2 481,50

24

120,00

25

5 668,14

26

360,00

27

2 625,58

28

360,00

30

2 160,00

32

840,00

33

600,00

34

3 000,00

35

240,00

36

1 200,00

37

150,00

38

541,00

39

1 920,00

40

690,00

43

1 200,00
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INLEIDING
Het Comité van de Regio's stelt, overeenkomstig artikel 264, tweede alinea van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, het volgende reglement van orde vast (besluit van 18 november 1999):
OPMERKING VOORAF
Alle in dit reglement van orde genoemde functies kunnen zowel door vrouwen als door mannen worden
vervuld. De formulering is sekseneutraal bedoeld.
TITEL I
LEDEN EN ORGANEN VAN HET COMITÉ
HOOFDSTUK 1
ORGANEN VAN HET COMITÉ

Artikel 1
Organen van het Comité
De organen van het Comité zĳn de voltallige vergadering, de
voorzitter, het bureau en de commissies.
HOOFDSTUK 2
LEDEN VAN HET COMITÉ

Artikel 2
Status van de leden en de plaatsvervangers
In artikel 263 van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de leden
van het Comité en hun plaatsvervangers vertegenwoordigers
van de regionale en lokale lichamen zĳn. Zĳ mogen bĳ de
uitoefening van hun ambt niet gebonden zĳn door enig imperatief mandaat. Zĳ oefenen dat ambt volkomen onafhankelĳk
uit in het algemeen belang van de Gemeenschap.
Artikel 3
Mandaatsperiode
1. De vierjarige mandaatsperiode begint op de dag waarop de
benoeming van een lid of een plaatsvervanger door de Raad
van kracht wordt.
2. Het mandaat van een lid of een plaatsvervanger van het
Comité eindigt bĳ aftreden of overlĳden. Door de Raad wordt
een opvolger benoemd voor de rest van de mandaatsperiode.
3. Een aftredend lid of plaatsvervanger richt een door hem/
haar persoonlĳk ondertekende brief aan de voorzitter van het
Comité. Deze stelt de Raad op de hoogte. De Raad stelt vast dat
de zetel vacant is en brengt de vervangingsprocedure op gang.

Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben.
Artikel 5
Deelname door plaatsvervangers
1. Elk lid dat verhinderd is een zitting bĳ te wonen, kan zich
laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger binnen zĳn
nationale delegatie.
2. Elk lid dat verhinderd is een commissievergadering, een
werkgroepvergadering of een met instemming van het bureau
te houden andere vergadering bĳ te wonen, kan zich laten
vertegenwoordigen door een ander lid of een plaatsvervanger
binnen zĳn nationale delegatie.
3. Plaatsvervangers of leden die als plaatsvervangers optreden
kunnen slechts volmacht van één lid ontvangen. Tĳdens de
vergadering neemt het lid dat als plaatsvervanger optreedt, of
de plaatsvervanger alle taken en bevoegdheden van het lid over.
De secretaris-generaal moet schriftelĳk van de stemoverdracht
in kennis worden gesteld vóór de betreffende vergadering.
4. De aanwĳzing van plaatsvervangers voor de zitting
geschiedt voor een of meer zittingsdagen. Per zitting kan
slechts één keer een onkostenvergoeding worden toegekend,
ofwel aan het lid ofwel aan zĳn plaatsvervanger. Dit punt
wordt door het bureau nader uitgewerkt in de regeling inzake
de reiskosten-, de dag- en de reisvergoeding.
5. Een als rapporteur aangewezen plaatsvervanger kan tĳdens
de zitting het door hem opgestelde ontwerpadvies indienen en
toelichten. Dit kan zelfs indien het lid wiens plaatsvervanger
hĳ/zĳ is, zelf bĳ die vergadering aanwezig is. Het lid kan de
plaatsvervanger voor de duur van de behandeling van het
desbetreffende ontwerpadvies zĳn stemrecht overdragen. De
secretaris-generaal dient voor de zitting schriftelĳk in kennis te
worden gesteld van de stemoverdracht.
Artikel 6
Overdracht van stemrecht

Artikel 4

Behoudens het bepaalde in de artikelen 5 en 29 kan het
stemrecht niet worden overgedragen.

Voorrechten en immuniteiten

Artikel 7

De leden en hun volgens de voorschriften gemachtigde plaatsvervangers genieten voorrechten en immuniteiten overeenkomstig het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, dat gehecht is aan het
Verdrag van 8 april 1965 tot instelling van één Raad en één

Nationale delegaties en fracties
De nationale delegaties en fracties dragen op evenwichtige
wĳze bĳ tot de organisatie van de werkzaamheden van het
Comité.
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Artikel 8
Nationale delegaties
1. De leden en plaatsvervangers uit een lidstaat vormen
tezamen een nationale delegatie. Iedere nationale delegatie
regelt zelf haar interne organisatie en kiest haar voorzitter. De
naam van de voorzitter wordt officieel aan de voorzitter van
het Comité medegedeeld.
2. De secretaris-generaal treft voorzieningen bĳ het secretariaat van het Comité om de nationale delegaties bĳ te staan. Dit
houdt ook in dat elk individueel lid informatie en hulp kan
krĳgen in zĳn eigen taal. Deze taken worden ondergebracht bĳ
een specifieke dienst bestaande uit ambtenaren of tĳdelĳke
functionarissen van het Comité, die er tevens voor zorgen dat
de nationale delegaties de faciliteiten van het Comité op de
geëigende wĳze kunnen benutten. De secretaris-generaal biedt
de nationale delegaties met name passende mogelĳkheden om
onmiddellĳk voor of tĳdens zittingen vergaderingen te houden.
Artikel 9
Fracties en niet-ingeschrevenen
1. De leden en de plaatsvervangers van het Comité van de
Regio's kunnen fracties vormen die overeenkomen met hun
politieke gezindheid. De criteria voor het lidmaatschap worden
vastgelegd in het huishoudelĳk reglement van elke fractie.
2. Om een fractie te kunnen vormen, heeft men ten minste
20 leden/plaatsvervangers nodig die uit minstens twee lidstaten
afkomstig zĳn, of ten minste 18 leden/plaatsvervangers die uit
minstens drie verschillende lidstaten afkomstig zĳn, dan wel
ten minste 16 leden/plaatsvervangers die uit minstens vier
verschillende lidstaten afkomstig zĳn; de fractie moet voor
minstens de helft uit leden bestaan. Een lid of plaatsvervanger
kan slechts tot één fractie behoren. Een fractie wordt geacht te
zĳn ontbonden wanneer het aantal leden tot onder het vereiste
aantal is gedaald.
3. De oprichting van een fractie, alsmede de ontbinding ervan
of andere wĳzigingen terzake moeten in een verklaring aan de
voorzitter van het Comité van de Regio's worden medegedeeld.
In de verklaring betreffende de oprichting van een fractie
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dienen de naam van de fractie, de namen van haar leden en de
samenstelling van het fractiebestuur te worden vermeld. De
oprichting van een fractie, de naam ervan, het aantal leden en
de samenstelling van het bestuur, alsmede de ontbinding van
een fractie worden door de voorzitter bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
4. De fracties worden elk bĳgestaan door een secretariaat; de
medewerkers van die secretariaten zĳn personeelsleden van het
secretariaat-generaal van het Comité. De fracties kunnen het tot
aanstelling bevoegde gezag voorstellen doen met betrekking tot
de aanwerving, aanstelling, bevordering en contractsverlenging
van die medewerkers. Beslissingen worden genomen door het
tot aanstelling bevoegde gezag na overleg met de betreffende
fractievoorzitter.
5. De secretaris-generaal van het Comité van de Regio's stelt
de fracties en hun organen de nodige financiële middelen ter
beschikking voor vergaderingen, activiteiten, publicaties en
secretariaatswerkzaamheden. De middelen voor elke fractie
dienen op de begroting te worden opgevoerd. De fracties en
hun secretariaten kunnen op passende wĳze gebruik maken
van de faciliteiten van het Comité.
6. De fracties en de fractiebesturen kunnen onmiddellĳk vóór
of tĳdens de zittingen bĳeenkomen. De fracties kunnen tweemaal per jaar een buitengewone vergadering houden. Plaatsvervangers hebben bĳ fractievergaderingen alleen dan recht op
vergoeding van reis- en verblĳfkosten als zĳ leden van hun
fractie vervangen.
7. Leden van het Comité die niet tot een fractie behoren
krĳgen administratieve ondersteuning. Het bureau stelt, op
voorstel van de secretaris-generaal, hiervoor de uitvoeringsbepalingen vast.
Artikel 10
Interregionale groepen
De leden en plaatsvervangers kunnen interregionale groepen
vormen. De vorming van een groep wordt officieel aan de
voorzitter van het Comité medegedeeld.

TITEL II
ORGANISATIE EN WERKWĲZE VAN HET COMITÉ
HOOFDSTUK 1

Artikel 12

BĲEENROEPING EN INSTALLATIE VAN HET COMITÉ

Installatie van het Comité en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden

Artikel 11

1. Tĳdens deze vergadering stelt de voorzitter-oudste lid het
Comité in kennis van de mededeling welke door de Raad
inzake de benoeming van de leden is gedaan. De voorzitteroudste lid kan, op verzoek, een onderzoek instellen naar de
benoeming en naar de geloofsbrieven van de leden alvorens hĳ
het Comité voor geïnstalleerd verklaart voor een nieuwe
periode van vier jaar.

Bĳeenroeping eerste vergadering
Het Comité wordt na elke vierjaarlĳkse vernieuwing door het
oudste lid bĳeengeroepen. Het komt binnen ten hoogste één
maand nadat de leden van het Comité door de Raad benoemd
zĳn, in vergadering bĳeen. De eerste vergadering staat onder
voorzitterschap van het oudste der aanwezige leden, bĳgestaan
door de vier jongste aanwezige leden en de secretaris-generaal
van het Comité, die tezamen het op grond van de leeftĳd
samengestelde bureau vormen.

2. Het op grondslag van de leeftĳd samengestelde bureau
blĳft in functie totdat de uitslag van de verkiezing van de
voorzitter, de eerste vice-voorzitter en de overige leden van het
bureau is bekendgemaakt.
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HOOFDSTUK 2

VOLTALLIGE VERGADERING

Artikel 13
Taken van de voltallige vergadering
De leden van het Comité vormen tezamen de voltallige vergadering. Deze vervult met name de volgende taken:
a) uitbrengen van adviezen, rapporten en resoluties;
b) opstellen van de ontwerpraming van de ontvangsten en
uitgaven van het Comité;
c) verkiezing van de voorzitter, de eerste vice-voorzitter en de
overige leden van het bureau;
d) instellen van commissies;
e) vaststellen en wĳzigen van het reglement van orde.
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ment waarover een besluit moet worden genomen alsnog op
de ontwerpagenda plaatsen, mits het desbetreffende document
uiterlĳk één week vóór de zitting in de juiste werktaal in het
bezit van de leden en plaatsvervangers is.
5. Schriftelĳke voorstellen tot wĳziging van de ontwerpagenda moeten uiterlĳk drie werkdagen vóór de opening van
de zitting bĳ de secretaris-generaal worden ingediend.
6. Tĳdens de direct aan de zitting voorafgaande vergadering
van het bureau wordt de definitieve ontwerpagenda vastgesteld.
Het bureau kan dan alsnog met tweederde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen besluiten urgente of actuele onderwerpen op de agenda te plaatsen, waarvan de behandeling niet
kan worden uitgesteld tot de volgende zitting.
Artikel 16
Opening van de zitting
De voorzitter opent de zitting en legt de ontwerpagenda ter
goedkeuring voor.

Artikel 14
Bĳeenroeping voltallige vergadering

Artikel 17

1. De voorzitter van het Comité roept de voltallige vergadering ten minste eenmaal per kwartaal bĳeen. Het bureau
dient in het derde kwartaal van het voorafgaande jaar het
zittingsrooster vast te stellen. Een zitting bestaat uit een of
meer vergaderdagen.

Openbaarheid, gasten, gastsprekers

2. Op schriftelĳk verzoek van ten minste een kwart van de
leden dient de voorzitter de voltallige vergadering in buitengewone zitting bĳeen te roepen, en wel binnen minimaal een
week en maximaal een maand nadat het verzoek is gedaan. In
het verzoek wordt het onderwerp vermeld dat tĳdens de
buitengewone zitting moet worden behandeld. Tĳdens die
zitting mag geen ander onderwerp aan de orde komen.
Artikel 15
Agenda van de zitting
1. Het bureau stelt een voorontwerp van agenda op met een
voorlopige lĳst van tĳdens de daaropvolgende zitting te behandelen ontwerpadviezen of ontwerpresoluties en alle andere
documenten waarover een besluit moet worden genomen.
2. De voorzitter doet de leden en de plaatsvervangers van het
Comité, uiterlĳk vier weken vóór de zitting, de ontwerpagenda
alsmede alle documenten waarover een besluit moet worden
genomen toekomen; de leden en de plaatsvervangers
ontvangen de vergaderstukken in hun eigen werktaal.
3. In principe worden de ontwerpadviezen en -resoluties
worden op de agenda geplaatst in de volgorde waarin deze
door de commissies zĳn goedgekeurd of, overeenkomstig het
reglement van orde, zĳn voorgelegd; daarbĳ dient rekening te
worden gehouden met onderling samenhangende agendapunten.
4. In gegronde uitzonderingsgevallen kan de voorzitter,
wanneer de in lid 2 genoemde termĳn niet kan worden
gehaald, een ontwerpadvies of -resolutie of een ander docu-

1. De zittingen zĳn openbaar, tenzĳ de voltallige vergadering
anders beslist en de zitting geheel dan wel voor één agendapunt
gesloten verklaart.
2. Vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie mogen de zittingen bĳwonen. Zĳ kunnen
worden verzocht er het woord te voeren.
3. De voorzitter kan prominente personen van buiten het
Comité uitnodigen het woord te richten tot de voltallige vergadering. Daarna kan een algemene discussie volgen, waarbĳ de
regels voor de verdeling van de spreektĳd gelden.
Artikel 18
Spreektĳd
1. De voltallige vergadering stelt bĳ het begin van de zitting,
op voorstel van het bureau, voor elk agendapunt apart de
spreektĳd vast. Tĳdens de zitting beslist de voorzitter op eigen
initiatief of op verzoek van een lid over beperking van de
spreektĳd.
2. Op voorstel van het bureau kan de voorzitter voorstellen
om bĳ discussies over algemene vraagstukken of specifieke
kwesties de beschikbare spreektĳd te verdelen over de fracties
en de nationale delegaties.
3. In het algemeen is de spreektĳd tot twee minuten beperkt
voor opmerkingen over de notulen, moties van orde, en over
wĳzigingen van de (ontwerp)agenda.
4. Als een spreker de toegewezen tĳd overschrĳdt, kan de
voorzitter na één aanmaning hem/haar het woord ontnemen.
5. Een lid kan een voorstel doen tot sluiting van de discussie,
dat door de voorzitter in stemming moet worden gebracht.
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Artikel 19

Artikel 22

Sprekerslĳst

Stemming

1. De leden die het woord vragen, worden op de sprekerslĳst
ingeschreven in de volgorde van aanmelding en krĳgen in die
volgorde het woord verleend door de voorzitter. Deze zorgt er
zoveel mogelĳk voor dat sprekers van verschillende politieke
richting en van verschillende nationale delegaties bĳ afwisseling
aan het woord komen.
2. Op hun verzoek kan echter aan de rapporteur van de
bevoegde commissie en aan de voorzitter van een fractie of van
een nationale delegatie die namens de fractie of delegatie het
woord voeren, of aan sprekers die hen vervangen, bĳ voorrang
het woord worden verleend.
3. Niemand mag meer dan tweemaal over hetzelfde onderwerp het woord voeren, behoudens toestemming daartoe van
de voorzitter. De voorzitter en de rapporteur van de betrokken
commissies kunnen echter desgewenst nogmaals het woord
voeren; de voorzitter bepaalt daarbĳ de spreektĳd.
Artikel 20
Moties van orde
1. Aan een lid wordt het woord verleend voor een voorstel
van orde of om de voorzitter erop te attenderen dat het reglement van orde niet in acht wordt genomen. Het verzoek moet
betrekking hebben op het onderwerp dat aan de orde is, of op
de agenda.

1. De voltallige vergadering spreekt zich uit bĳ meerderheid
van stemmen, tenzĳ dit in het onderhavige reglement anders is
bepaald.
2. De drie stemmogelĳkheden die geldig zĳn luiden: „voor”,
„tegen” of „onthouding”. Voor de berekening van de meerderheid worden alleen de vóór- en tegenstemmen geteld. Bĳ
staken van de stemmen, wordt de tekst of het voorstel geacht
te zĳn verworpen.
3. Bĳ twĳfel of de stemmen correct geteld zĳn, kan de voorzitter de stemming laten overdoen; dit kan ook op verzoek van
tien leden.
4. Besluiten over personen worden bĳ geheime stemming
genomen.
Artikel 23
Indiening van wĳzigingsvoorstellen
1. Alleen leden en overeenkomstig de voorschriften gemachtigde plaatsvervangers kunnen schriftelĳk wĳzigingsvoorstellen
indienen betreffende documenten waarover een besluit moet
worden genomen.
2. Wĳzigingsvoorstellen betreffende documenten waarover
een besluit moet worden genomen, moeten door ten minste
zes leden worden gesteund en moeten de namen van de indieners bevatten, behoudens het bepaalde in artikel 26, lid 1,
eerste zin.

3. De voorzitter beslist onverwĳld overeenkomstig de bepalingen van het reglement van orde over beroepen die op dat
reglement gedaan worden en deelt die beslissing onmiddellĳk
mede. Hierover wordt niet gestemd.

3. Wĳzigingsvoorstellen moeten uiterlĳk op de zevende
werkdag vóór de opening van de zitting aan de secretaris-generaal worden doorgegeven en dienen zodra zĳ zĳn vertaald,
maar uiterlĳk twee werkdagen vóór de zitting, elektronisch
oproepbaar te zĳn. De termĳn voor het indienen van wĳzigingsvoorstellen kan door de voorzitter, bĳ toepassing van
artikel 15, lid 4, tot drie werkdagen worden ingekort. De
termĳn geldt niet voor wĳzigingsvoorstellen die betrekking
hebben op urgente onderwerpen, zoals bedoeld in artikel 15,
lid 6, tweede zin.

Artikel 21

4. Alle wĳzigingsvoorstellen worden de leden aan het begin
van de zitting ter hand gesteld.

Quorum

Artikel 24

2. Een verzoek om het woord te mogen voeren voor een
beroep op het reglement van orde heeft voorrang boven alle
andere verzoeken om het woord te mogen voeren.

1. De beraadslagingen van de voltallige vergadering zĳn
geldig indien de meerderheid van de leden aanwezig is. Het
quorum wordt alleen vastgesteld op verzoek van ten minste
tien leden. Zolang niet om vaststelling van het quorum wordt
gevraagd, is een stemming geldig ongeacht het aantal stemmers. De voorzitter kan de vergadering een tiental minuten
schorsen alvorens tot vaststelling van het quorum over te gaan.
De leden die om vaststelling van het quorum hebben verzocht,
worden bĳ de vaststelling meegerekend ook als zĳ op dat
moment de zaal verlaten hebben. Als minder dan tien leden
aanwezig zĳn, kan de voorzitter vaststellen dat het quorum niet
is bereikt.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat het quorum niet bereikt is,
worden agendapunten waarover moet worden gestemd uitgesteld tot de volgende vergaderdag. De voltallige vergadering kan
dan geldig stemmen over de uitgestelde punten, ongeacht het
aantal aanwezige leden.
3. Alle bĳ de vergadering aanwezige leden en plaatsvervangers alsmede andere personen dienen de presentielĳst te
tekenen.

Behandeling van wĳzigingsvoorstellen
1. Worden méér dan 20 wĳzigingsvoorstellen ingediend op
een zelfde document, dan kan het bureau of de voltallige
vergadering dat document terugverwĳzen naar de commissie
om opnieuw te worden behandeld. Dit geldt niet voor documenten waarvan de goedkeuring beslist niet kan worden uitgesteld.
2. Wĳzigingsvoorstellen die weliswaar volgens de voorschriften zĳn ingediend, maar die tĳdens de vergadering niet
door de opsteller(s) of een ander lid worden verdedigd, worden
niet in behandeling genomen.
3. Indien een of meer wĳzigingsvoorstellen zĳn ingediend die
op dezelfde passage betrekking hebben, kunnen de voorzitter,
de rapporteur, of de indieners van deze wĳzigingsvoorstellen
tĳdens het debat compromisvoorstellen doen. Een compromisvoorstel mag alleen met instemming van de indieners van de
oorspronkelĳke wĳzigingsvoorstellen worden gedaan. Indien er
een compromisvoorstel tot wĳziging wordt ingediend, wordt
dat eerst in stemming gebracht en vervallen bĳ goedkeuring
ervan de wĳzigingsvoorstellen die aan het compromis ten
grondslag lagen.
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4. De wĳzigingsvoorstellen worden in stemming gebracht in
de volgorde van de paragrafen van de tekst. De voorzitter kan
verscheidene wĳzigingsvoorstellen gegroepeerd in stemming
brengen indien de inhoud of het beoogde doel ervan overeenkomen.
5. Wĳzigingsvoorstellen worden eerst behandeld, vóór de
tekst waarop zĳ betrekking hebben, en worden eerst in
stemming gebracht.
6. Indien twee of meer wĳzigingsvoorstellen betrekking
hebben op dezelfde passage, maar met elkaar in tegenspraak
zĳn, dan heeft het voorstel dat het verst van de oorspronkelĳke
tekst afligt voorrang en wordt daarover eerst gestemd.
7. Ten sloffe wordt de, eventueel gewĳzigde tekst, in zĳn
geheel in stemming gebracht.
Artikel 25
Urgentieprocedure
In dringende gevallen waarin een door de Raad, de Commissie
of het Europees Parlement gestelde termĳn niet met inachtneming van de normale procedure kan worden gehaald en de
bevoegde commissie haar ontwerpadvies eenparig heeft goedgekeurd, zendt de voorzitter dit ontwerp ter informatie aan de
Raad, de Commissie en het Europees Parlement. Het ontwerpadvies wordt tĳdens de eerstvolgende zitting aan de voltallige
vergadering ter goedkeuring voorgelegd, zonder mogelĳkheid
van amendering. Uit alle documenten die op het betreffende
advies betrekking hebben, dient te blĳken dat er sprake is van
urgentie.
Artikel 26
Vereenvoudigde procedures
1. Ontwerpadviezen die door de (in eerste instantie bevoegde)
commissie in aanwezigheid van een meerderheid van haar
leden met algemene stemmen zĳn goedgekeurd, worden door
de voltallige vergadering volgens de procedure zonder discussie
vastgesteld voor zover niet door ten minste 32 leden, overeenkomstig artikel 23, lid 3, eerste zin, een wĳzigingsvoorstel is
ingediend. Mocht dat wel het geval zĳn, dan wordt door de
voltallige vergadering over het advies beraadslaagd. Het
ontwerpadvies van de commissie wordt de leden samen met de
ontwerpagenda toegezonden, waarbĳ zĳ op deze procedure
worden geattendeerd.
2. Is de in eerste instantie bevoegde commissie van oordeel
dat een document, waarover zĳ door het bureau gevraagd is
een advies op te stellen, geen aanleiding geeft tot commentaar
of voorstellen voor wĳziging van de zĳde van het Comité, dan
kan zĳ voorstellen geen bezwaren tegen dit document in te
brengen. Het voorstel wordt de voltallige vergadering volgens
de procedure zonder discussie ter goedkeuring voorgelegd.

L 18/29
HOOFDSTUK 3

BUREAU EN VOORZITTER

Artikel 28
Samenstelling van het bureau
Het bureau bestaat uit:
a) de voorzitter,
b) de eerste vice-voorzitter,
c) 14 andere vice-voorzitters,
d) 20 overige leden,
e) de fractievoorzitters.
Per lidstaat dient één lid de rang van vice-voorzitter te
bekleden.
De zetels in het bureau worden als volgt over de nationale
delegaties verdeeld, waarbĳ de voorzitter en de fractievoorzitters buiten beschouwing blĳven:
— drie voor Duitsland, Spanje, Frankrĳk, Italië, en het Verenigd Koninkrĳk;
— twee voor België, Denemarken, Griekenland, Ierland,
Luxemburg, Nederland, Oostenrĳk, Portugal, Finland en
Zweden.
Artikel 29
Vervangers voor bureauleden
1. Voor ieder lid van het bureau, met uitzondering van de
voorzitter, wordt tegelĳkertĳd een lid of een plaatsvervanger uit
dezelfde nationale delegatie als vervanger ad personam aangewezen. Deze heeft alleen het recht aan een vergadering deel te
nemen, er het woord te voeren en te stemmen wanneer hĳ/zĳ
het lid van het bureau vertegenwoordigt. De overdracht van het
stemrecht moet vóór de betreffende vergadering schriftelĳk aan
de secretaris-generaal worden meegedeeld.
2. Voor iedere fractievoorzitter wordt door de desbetreffende
fractie een vervanger aangewezen; het bepaalde in lid l, tweede
en derde zin geldt dienovereenkomstig.
Artikel 30
Verkiezing van het bureau
1. Het bureau wordt door de voltallige vergadering gekozen
voor twee jaar.
2. De verkiezing van de voorzitter, de eerste vice-voorzitter,
de overige 14 vice-voorzitters, de verdere leden van het bureau
en van de fractievoorzitters als leden van het bureau geschiedt,
overeenkomstig de artikelen 11 en 12 onder leiding van de
voorzitter-oudste lid. Kandidaatstellingen dienen schriftelĳk aan
de secretaris-generaal te worden overhandigd ten minste één
uur voor het begin van de zitting. Er kan slechts worden
gestemd, indien twee derde van de leden aanwezig is.
Artikel 31

Artikel 27

Verkiezing van de voorzitter en van de eerste vice-voorzitter

Sluiting van de zitting

1. Voorafgaand aan de verkiezingen kunnen de kandidaten
voor het voorzitterschap en het eerste vice-voorzitterschap kort
het woord tot de voltallige vergadering richten. De spreektĳd is
daarbĳ voor alle kandidaten gelĳk; deze wordt door de voorzitter-oudste lid vastgesteld.

Vóór de sluiting van de zitting deelt de voorzitter de voltallige
vergadering plaats en datum van de eerstvolgende zitting mede,
alsmede de eventueel reeds bekende agendapunten.
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2. Er vinden aparte stemmingen plaats voor de verkiezing van
de voorzitter en de eerste vice-voorzitter. Zĳ worden met een
meerderheid van meer dan 50 % van de uitgebrachte stemmen
gekozen.
3. Geldige stemmogelĳkheden zĳn „vóór” en „onthouding”.
Voor de vaststelling van de meerderheid worden alleen de
stemmen „vóór” meegeteld.
4. Als bĳ de eerste stemming geen enkele kandidaat de
vereiste meerderheid behaalt, wordt een tweede keer gestemd;
de kandidaat die dan de meeste stemmen behaalt, geldt als
verkozen. Bĳ staking van de stemmen wordt tussen de kandidaten geloot.
Artikel 32
Verkiezing van de overige vice-voorzitters en leden van
het bureau alsmede aanwĳzing van de fractievoorzitters

22. 1. 2000

leggen van de jaarlĳkse evaluatie en van het evaluatieverslag
aan het einde van de periode;
b) voorbereiding, organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van de voltallige vergadering en de commissies.
Het bureau kan daartoe:
— uit zĳn midden of uit leden van het Comité werkgroepen
samenstellen om zich op specifieke terreinen van advies
te doen dienen,
— andere leden van het Comité op grond van hun deskundigheid of hun functie, dan wel prominente personen
van buiten het Comité uitnodigen aan zĳn vergaderingen
deel te nemen;
c) algemene verantwoordelĳkheid voor financiële, organisatorische en administratieve kwesties betreffende de leden en
plaatsvervangers, de interne organisatie van het Comité, zĳn
secretariaat-generaal, organisatieschema en werkorganen;

1. Voor de verkiezing van de overige 14 vice-voorzitters en
20 leden van het bureau kan een gemeenschappelĳke kandidatenlĳst opgesteld worden met de kandidaten van die nationale
delegaties die slechts één kandidaat per hen toekomende zetel
in het bureau voordragen. Die lĳst kan in één stemronde met
een meerderheid van meer dan 50 % van de uitgebrachte
stemmen worden goedgekeurd.

d) aanstelling van de secretaris-generaal en van de in artikel 62,
leden 1 en 2, bedoelde ambtenaren en andere personeelsleden;

2. Indien er geen gemeenschappelĳke lĳst wordt opgesteld, of
indien een nationale delegatie meer dan één kandidaat per haar
in het bureau toekomende zetel voordraagt, wordt voor de
bezetting van die zetels telkens een aparte stemming gehouden.
Daarbĳ zĳn de voorschriften voor de verkiezing van de voorzitter en de eerste vice-voorzitter van toepassing (artikelen 30
en 31, leden 2 t/m 4).

f) verlenen van toestemming voor het houden van vergaderingen buiten de standplaats Brussel;

3. De voorzitter-oudste lid legt de voltallige vergadering een
lĳst voor met de namen van de fractievoorzitters; over deze lĳst
wordt in zĳn geheel gestemd.

e) voorleggen van de ontwerpraming van de ontvangsten en
uitgaven aan de voltallige vergadering, overeenkomstig
artikel 63 van dit reglement;

g) vaststellen van de uitvoeringsbepalingen m.b.t. de reis- en
verblĳfkosten van de leden, de gemachtigde plaatsvervangers
en de deskundigen, met inachtneming van de bepalingen die
zĳn vastgelegd in het kader van de begrotingsprocedure.

Artikel 36
Bĳeenroeping van het bureau en besluitvorming

Artikel 33
Verkiezing van vervangers
Tegelĳk met de verkiezing van de bureauleden worden ook hun
persoonlĳke vervangers aangewezen.
Artikel 34
Opvolging van een lid van het bureau
Indien een lid van het bureau niet langer deel uitmaakt van het
Comité dan wel zich terugtrekt uit het bureau, wordt voor de
rest van zĳn ambtstermĳn een opvolger gekozen overeenkomstig de artikelen 28 t/m 33.
Artikel 35
Taken van het bureau
Het bureau vervult de volgende taken:
a) opstellen van het beleidsprogramma aan het begin van elke
mandaatsperiode, toezicht op de uitvoering ervan en voor-

1. Het bureau wordt bĳeengeroepen door de voorzitter, die in
overleg met de eerste vice-voorzitter de vergaderdatum en de
agenda vaststelt. Het komt ten minste eenmaal per kwartaal en
verder binnen 14 dagen na een schriftelĳk verzoek van ten
minste tien zĳn leden bĳeen.
2. Het quorum is bereikt indien ten minste de helft van de
leden van het bureau aanwezig is. Beslissingen worden
genomen bĳ meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover in dit reglement niet anders wordt bepaald. Voor het
overige geldt artikel 22, lid 2.
3. Ter voorbereiding van de door het bureau te nemen
besluiten stelt de secretaris-generaal de voor het overleg over de
afzonderlĳke onderwerpen benodigde stukken, en voorstellen
op; deze worden bĳ de ontwerpagenda gevoegd. Indien nodig
geeft het bureau na een oriënterende discussie, de secretarisgeneraal of een werkgroep verdere instructies, met duidelĳke
richtsnoeren over inhoud en in acht te nemen termĳn. De
werkgroep of de secretaris-generaal leggen vervolgens nodige
vergaderstukken alsmede een aanbeveling voor een besluit
voor. Wĳzigingsvoorstellen m.b.t. de aanbevelingen dienen
uiterlĳk de derde werkdag vóór het begin van de vergadering
van het bureau schriftelĳk bĳ de secretaris-generaal te worden
ingediend en dienen zodra zĳ zĳn vertaald, elektronisch
oproepbaar te zĳn.
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Artikel 37
De voorzitter
1.

De voorzitter leidt de werkzaamheden van het Comité.

2. De voorzitter vertegenwoordigt het Comité. Hĳ/zĳ kan
deze bevoegdheid delegeren
3. In geval van afwezigheid of verhindering laat de voorzitter
zich vertegenwoordigen door de eerste vice-voorzitter; indien
deze eveneens afwezig of verhinderd is, wordt de voorzitter
vertegenwoordigd door een van de andere vice-voorzitters.
ADVIEZEN EN RESOLUTIES — PROCEDURE IN HET BUREAU

Artikel 38
Adviezen — Rechtsgrondslag
Het Comité brengt advies uit overeenkomstig artikel 265 van
het EG-Verdrag:
a) na te zĳn geraadpleegd door de Commissie of de Raad in de
door het EG-Verdrag voorgeschreven gevallen en na door
deze instellingen of door het Europees Parlement te zĳn
geraadpleegd in alle andere gevallen;
b) op eigen initiatief;
c) wanneer het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 262 van het EG-Verdrag wordt geraadpleegd en het
Comité van de Regio's van mening is dat er specifieke
regionale belangen op het spel staan.
Artikel 39
Adviezen — Aanwĳzing commissie
1. Na de commissies te hebben gehoord stelt het bureau een
jaarlĳks werkprogramma vast. In dit programma is bepaald
welke commissies met de behandeling van welke onderwerpen
zĳn belast. Na ontvangst van de documenten betreffende de in
het jaarlĳks werkprogramma opgenomen onderwerpen, bepaalt
het bureau binnen welke termĳn het ontwerpadvies moet zĳn
ingediend.
2. Adviesaanvragen van Raad, Commissie en Europees Parlement die niet in het werkprogramma zĳn opgenomen, worden
door het bureau na ontvangst aan de bevoegde commissies
toegewezen. Voorts stelt het bureau een termĳn voor het
opstellen van het ontwerpadvies vast. In spoedgevallen kan de
voorzitter de bevoegde commissie aanwĳzen en wordt het
bureau tĳdens de eerstvolgende vergadering op de hoogte
gesteld.
3. Bĳ een onderwerp dat onder de bevoegdheid van verschillende commissies zou kunnen vallen, wĳst het bureau de
commissie aan die in eerste instantie bevoegd is en vervolgens,
zo nodig, de commissies die in tweede instantie bevoegd zĳn.
In dat geval kan het bureau:
a) besluiten tot instelling van een werkgroep die bestaat uit
vertegenwoordigers van elke betrokken commissie, of
b) in uitzonderlĳke gevallen een of meer andere commissies
opdracht geven een aanvullend ontwerpadvies op te stellen.
De in eerste instantie bevoegde commissie stemt over de
conclusies uit de ontwerpadviezen van andere commissies
en neemt de aangenomen conclusies op in haar eigen
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ontwerpadvies. Alleen de in eerste instantie bevoegde
commissie brengt verslag uit aan de voltallige vergadering.
Artikel 40
Benoeming algemeen rapporteur
1. Mocht de betrokken commissie niet binnen de door de
Raad, de Commissie of het Europees Parlement gestelde termĳn
een ontwerpadvies kunnen opstellen, dan kan het bureau de
voltallige vergadering voorstellen een algemeen rapporteur te
benoemen die rechtstreeks aan haar een ontwerpadvies zal
voorleggen.
2. Is het gezien de door de Raad, de Commissie of het
Europees Parlement gestelde termĳn niet mogelĳk dat de voltallige vergadering tĳdens de zitting een algemeen rapporteur
benoemt, dan kan de voorzitter een algemeen rapporteur
aanwĳzen, waarvan de voltallige vergadering op de hoogte zal
worden gesteld tĳdens haar eerstvolgende zitting.
3. In beide gevallen komt de bevoegde commissie, indien
mogelĳk, bĳeen voor een oriënterend debat over het onderwerp van de raadpleging.
Artikel 41
Initiatiefadvies
1. Een verzoek voor het opstellen van een initiatiefadvies
wordt gedaan door drie leden van het bureau, door een
commissie via haar voorzitter of door 32 leden van het Comité.
Een dergelĳk verzoek moet, vergezeld van een motivering,
uiterlĳk drie werkdagen voor de vergadering, en indien
mogelĳk vóór het jaarlĳkse werkprogramma is goedgekeurd,
worden voorgelegd aan het bureau.
2. Het bureau besluit over verzoeken tot het opstellen van
initiatiefadviezen met meerderheid van stemmen van zĳn leden
en wĳst vervolgens de bevoegde commissie aan overeenkomstig artikel 39. De voorzitter stelt de voltallige vergadering
op de hoogte van alle besluiten van het bureau tot instemming
met het opstellen van initiatiefadviezen en tot aanwĳzing van
de commissies.
3. Dit artikel is ook van toepassing op adviezen die worden
opgesteld overeenkomstig artikel 38, onder c).
Artikel 42
Indienen van resoluties
1. Resoluties mogen slechts op de agenda worden geplaatst
indien zĳ betrekking hebben op onderwerpen die tot het werkterrein van de Europese Unie behoren, belangrĳke wensen van
de lokale en regionale lichamen uitdrukken én actueel zĳn.
2. Voorstellen voor ontwerpresoluties of verzoeken tot het
opstellen van een resolutie kunnen aan het Comité worden
voorgelegd door ten minste 32 leden of door een fractie. Alle
voorstellen respectievelĳk verzoeken dienen schriftelĳk te
worden ingediend bĳ het bureau met vermelding van de namen
van de desbetreffende leden respectievelĳk van de fractie. Zĳ
moeten uiterlĳk drie werkdagen vóór de vergadering van het
bureau in het bezit zĳn van de secretaris-generaal.
3. Wanneer het bureau besluit dat een ontwerpresolutie of
een verzoek tot het opstellen van een resolutie door het Comité
moet worden behandeld, dan kan het:
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a) de ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 15, lid 1, op de
ontwerpagenda van de zitting plaatsen, of
b) een bevoegde commissie aanwĳzen die binnen een bepaalde
termĳn een ontwerpresolutie moet uitwerken. Deze
commissie stelt de ontwerpresolutie op volgens de procedure die geldt voor het opstellen van ontwerpadviezen.
Artikel 51 is daarbĳ niet van toepassing.
4. In spoedeisende gevallen kan het bureau, conform het
bepaalde in artikel 15, lid 6, tweede zin, een ontwerpresolutie
op de agenda van de eerstvolgende zitting plaatsen. Een dergelĳke ontwerpresolutie wordt op de tweede vergaderdag van die
zitting behandeld.
Artikel 43
Steun voor adviezen en resoluties
Het bureau zorgt ervoor dat de adviezen en de resoluties van
het Comité onder de aandacht worden gebracht. Een maal per
jaar, alsook aan het einde van elke mandaatsperiode, legt de
voorzitter de voltallige vergadering een verslag voor over de
respons die de werkzaamheden van het Comité gekregen
hebben.
HOOFDSTUK 4
COMMISSIES

Artikel 44
Samenstelling en taken
1. Aan het begin van iedere vierjarige mandaatsperiode stelt
de voltallige vergadering commissies in, die worden belast met
de voorbereiding van haar werkzaamheden. Zĳ beslist, op
voorstel van het bureau, over de samenstelling en de taken
ervan.
2. De samenstelling van de commissies dient een afspiegeling
te zĳn van de nationale zetelverdeling in het Comité.
3. De leden van het Comité moeten van ten minste één
commissie en mogen van ten hoogste twee commissies deel
uitmaken. Het bureau kan uitzonderingen maken voor de leden
van de kleinste nationale delegaties.
Artikel 45
Voorzitter en eerste vice-voorzitter
1. Iedere commissie wĳst tĳdens haar eerste vergadering uit
haar midden een voorzitter, een eerste vice-voorzitter en zo
nodig maximaal twee andere vice-voorzitters aan (bureau).
2. Wanneer het aantal kandidaten overeenkomt met het
aantal te vervullen zetels, is verkiezing bĳ acclamatie mogelĳk.
Indien dit niet het geval is of wanneer een zesde van de
commissieleden daarom verzoekt, geschiedt de verkiezing
overeenkomstig artikel 31, leden 2 t/m 4.
3. Indien een (vice-)voorzitter niet langer deel uitmaakt van
het Comité dan wel zich terugtrekt uit het bureau van een
commissie, wordt op overeenkomstige wĳze een opvolger
gekozen.

22. 1. 2000
Artikel 46

Taken van de commissies
De commissies stellen met name ontwerpadviezen en ontwerpresoluties op, die vervolgens ter goedkeuring aan de voltallige vergadering worden voorgelegd.
Artikel 47
Bĳeenroepen van commissies en agenda
1. De vergaderdata en de agenda worden telkens vastgesteld
door de voorzitter van de commissie in overleg met de eerste
vice-voorzitter.
2. Een commissie wordt bĳeengeroepen door haar voorzitter.
De leden dienen uiterlĳk vier weken vóór een gewone vergadering een convocatie én de agenda te ontvangen.
3. Op schriftelĳk verzoek van ten minste een kwart van de
leden moet de voorzitter de commissie in buitengewone vergadering bĳeenroepen, binnen uiterlĳk vier weken na ontvangst
van het verzoek. De agenda voor de buitengewone vergadering
wordt vastgesteld door de leden die om de vergadering hebben
gevraagd. De agenda wordt de leden samen met de convocatie
toegestuurd.
4. Alle ontwerpadviezen en overige vergaderstukken die voor
de vergadering vertaald en verspreid moeten worden, dienen
ten minste vĳf weken voor de datum van de vergadering in het
bezit van het secretariaat van de commissie te zĳn. Zĳ worden
de leden uiterlĳk twee weken voor de vergadering toegezonden.
De genoemde termĳnen kunnen bĳ uitzondering door de
commissievoorzitter worden gewĳzigd.
Artikel 48
Openbaarheid
1. De vergaderingen van de commissies zĳn openbaar, tenzĳ
een commissie anders beslist en een vergadering geheel of voor
één agendapunt gesloten verklaart.
2. Vertegenwoordigers van de Raad, de Commissie en het
Europees Parlement kunnen de beraadslagingen van de
commissies bĳwonen en antwoorden op vragen van de leden.
Artikel 49
Openbare hoorzittingen
In bĳzondere gevallen en met toestemming van het bureau kan
een commissie een openbare hoorzitting houden of personen
met specifieke vakkennis uitnodigen bĳ de behandeling van een
of meer agendapunten aanwezig te zĳn.
Artikel 50
Termĳn voor het opstellen van adviezen
1. De commissies moeten hun ontwerpadvies binnen de door
het bureau gestelde termĳn voorleggen. De commissies
besteden maximaal twee vergaderingen aan de behandeling van
het ontwerpadvies; de eerste vergadering, waarin de werkzaamheden worden georganiseerd, is daarbĳ niet inbegrepen.
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2. In uitzonderingsgevallen kan het bureau toestemming
geven voor het houden van (een) extra vergadering(en) of de
termĳn voor het voorleggen van het ontwerpadvies verlengen.

voorzitter kan deze deskundigen verzoeken aan de vergaderingen van de commissie of de werkgroep deel te nemen. Hun
kan ook het woord worden verleend; hetzelfde geldt voor de
deskundige die de rapporteur vergezelt.

Artikel 51

3. Alleen de deskundige van de rapporteur en de door de
commissie uitgenodigde deskundigen hebben recht op
vergoeding van reis- en verblĳfkosten.

Vormgeving van de adviezen
1.

Een advies van het Comité bestaat uit:

— een preambule, waarin de juridische grondslag van het
advies en de bĳ het opstellen gevolgde procedure worden
vermeld en inleidende opmerkingen worden gemaakt;

Artikel 55
Quorum

— een hoofdgedeelte, dat het standpunt van het Comité inzake
het desbetreffende onderwerp en aanbevelingen bevat.

1. Binnen een commissie is het quorum bereikt, indien meer
dan de helft van de leden aanwezig is.

2. Ieder advies wordt in een apart document toegelicht. De
toelichting bevat het standpunt van het Comité in zĳn geheel
en bĳzondere opmerkingen betreffende verschillende facetten
van het onderwerp in kwestie. De toelichting wordt onder de
verantwoordelĳkheid van de rapporteur opgesteld en niet in
stemming gebracht. De inhoud dient echter overeen te komen
met de tekst van het advies zoals deze in stemming is gebracht.
Is dat niet het geval, dan kan de voorzitter van de commissie de
toelichting schrappen.

2. Het quorum wordt alleen tĳdens de vergadering op
verzoek van ten minste zes leden vastgesteld. Zolang niet om
vaststelling van het quorum wordt gevraagd, is een stemming
geldig ongeacht het aantal stemmers. Wanneer wordt vastgesteld dat het quorum niet is bereikt, kan de commissie weliswaar
doorgaan met haar beraadslagingen, maar wordt de stemming
uitgesteld tot de volgende vergadering.
3. De leden en plaatsvervangers die aan de vergadering deelnemen en alle andere bĳ de vergadering aanwezige personen
dienen de presentielĳst te tekenen.

Artikel 52
Rapporteur

Artikel 56

1. Elke commissie benoemt op voorstel van haar voorzitter
een rapporteur of in met redenen omklede gevallen twee
rapporteurs voor het opstellen van het ontwerpadvies. Indien
er spoed vereist is kan de voorzitter, na overleg met de secretaris-generaal, gebruik maken van de schriftelĳke procedure om
een rapporteur te benoemen.

Stemprocedure

2. De schriftelĳke procedure houdt in dat de voorzitter een
bericht aan de leden stuurt, die vervolgens binnen drie werkdagen schriftelĳk bezwaar kunnen aantekenen tegen de
aanwĳzing van de voorgestelde rapporteur. In dat geval wordt
de beslissing in overleg tussen voorzitter en eerste vice-voorzitter genomen.
Artikel 53
Werkgroepen
1. In met redenen omkleden gevallen kunnen de commissies,
met goedkeuring van het bureau, werkgroepen instellen. Een
werkgroep kan leden van verschillende commissies omvatten.
2. Iedere werkgroep kan uit haar midden een voorzitter en
een vice-voorzitter aanwĳzen.
Artikel 54
Deskundigen
1. De leden van de commissies kunnen zich laten bĳstaan
door deskundigen.
2. Een commissie kan ook in haar geheel besluiten deskundigen aan te wĳzen in het kader van haar werkzaamheden of
ter ondersteuning van de door haar ingestelde werkgroep. De

Besluiten worden bĳ meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Verder geldt artikel 22, lid 2.
Artikel 57
Wĳzigingsvoorstellen
1. Wĳzigingsvoorstellen dienen uiterlĳk op de vĳfde werkdag
vóór de vergadering in het bezit van het secretariaat van de
commissie te zĳn. Deze termĳn kan bĳ uitzondering door de
commissievoorzitter worden gewĳzigd.
2. De wĳzigingsvoorstellen worden in stemming gebracht in
de volgorde van de paragrafen van het ontwerpadvies. Daarna
wordt gestemd over de tekst van het ontwerpadvies in zĳn
geheel. Indien twee of meer wĳzigingsvoorstellen betrekking
hebben op dezelfde passage, maar met elkaar in tegenspraak
zĳn, dan heeft het voorstel dat het verst van de oorspronkelĳke
tekst af ligt voorrang en wordt daar eerst over gestemd.
3. Nadat een ontwerpadvies door de commissie is goedgekeurd, wordt het door haar voorzitter aan de voorzitter van het
Comité doorgegeven.
Artikel 58
Besluit om geen advies uit te brengen
Indien een (in eerste instantie bevoegde) commissie van oordeel
is dat een adviesaanvraag die haar door het bureau is toegewezen, geen kwestie van regionaal of lokaal belang betreft en
ook niet politiek relevant is, kan zĳ besluiten geen advies op te
stellen.
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HOOFDSTUK 5

ADMINISTRATIE VAN HET COMITÉ

Artikel 59
Secretariaat-generaal
1. Het Comité wordt bĳgestaan door een secretariaat-generaal.
2. Het secretariaat-generaal staat onder leiding van een secretaris-generaal.
3. Op voorstel van de secretaris-generaal stelt het bureau een
zodanige organisatiestructuur voor het secretariaat-generaal
vast, dat dit de goede werking van het Comité en zĳn organen
garandeert, en de leden van het Comité bĳ de uitoefening van
hun mandaat ter zĳde kan staan. Daarbĳ stelt het bureau ook
de uitvoeringsbepalingen vast voor de dienstverlening door het
secretariaat aan de leden, de nationale delegaties, de fracties en
de niet-ingeschrevenen.
4. Het secretariaat-generaal stelt de notulen van de beraadslagingen van de organen van het Comité op.
Artikel 60
Secretaris-generaal
1. De secretaris-generaal draagt zorg voor de uitvoering van
de besluiten die krachtens dit reglement van orde en de
geldende voorschriften door het bureau of de voorzitter
worden genomen. Hĳ neemt met adviserende stem deel aan de
vergaderingen van het bureau en stelt van die vergaderingen de
notulen op.
2. De secretaris-generaal vervult zĳn functie onder het gezag
van de voorzitter, die het bureau vertegenwoordigt.
Artikel 61
Aanstelling van de secretaris-generaal
1. Het bureau stelt de secretaris-generaal aan op grond van
een met tweederde meerderheid van zĳn leden genomen besluit
en overeenkomstig de artikelen 2 en 8 van de Regeling welke
van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.
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kende bevoegdheden worden uitgeoefend:
— voor ambtenaren van de rangen 6 t/m 8 van categorie A
en van de groep van de talendienst, alsmede voor ambtenaren van de categorieën B, C en D, door de secretaris-generaal;
— voor de overige ambtenaren, door het bureau op voorstel
van de secretaris-generaal.
2. De bevoegdheden die door de Regeling welke van
toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen zĳn toegekend aan het tot het aangaan van
arbeidsovereenkomsten en tot aanstelling bevoegde gezag,
worden uitgeoefend:
— voor tĳdelĳke functionarissen van de rangen 6 t/m 8 van
de categorie A en van de groep van de talendienst, alsmede
voor tĳdelĳke functionarissen van de categorieën B, C en D,
door de secretaris-generaal;
— voor de overige tĳdelĳke personeelsleden, door het bureau
op voorstel van de secretaris-generaal;
— voor tĳdelĳke functionarissen in het kabinet van de voorzitter:
— voor tĳdelĳke functionarissen van de rangen 6 t/m 8
van de categorie A, alsmede voor tĳdelĳke functionarissen van de categorieën B, C en D, door de secretarisgeneraal op voorstel van de voorzitter;
— voor de overige tĳdelĳke personeelsleden, door het
bureau op voorstel van de voorzitter.
De tĳdelĳke kabinetsmedewerkers van de voorzitter worden
aangesteld voor de duur van het mandaat van de voorzitter;
— voor hulpfunctionarissen en plaatselĳke functionarissen,
door de secretaris-generaal;
— voor de bĳzondere adviseurs, door de secretaris-generaal
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 82 van de
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 63
Begroting

2. De secretaris-generaal wordt voor vĳf jaar aangesteld. Het
bureau stelt de nadere voorwaarden van de arbeidsovereenkomst vast.

1. De secretaris-generaal legt het bureau een voorontwerp
van raming van de ontvangsten en uitgaven van het Comité
voor het volgende begrotingsjaar voor. Het bureau legt de
voltallige vergadering daarna een ontwerpraming ter goedkeuring voor.

3. De overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op
de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
aan het tot aanstelling bevoegde gezag toegekende bevoegdheden worden in het geval van de secretaris-generaal uitgeoefend door het bureau.

2. De voltallige vergadering neemt de ontwerpraming van de
ontvangsten en uitgaven van het Comité aan en zendt deze
tĳdig door naar de Commissie, de Raad en het Europees Parlement, zodat de in de financiële bepalingen vastgestelde termĳn
in acht kan worden genomen.

Artikel 62
Statuut van de ambtenaren en Regeling welke van
toepassing is op de andere personeelsleden
1. De door het Statuut van de ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen aan het tot aanstelling bevoegde gezag toege-

3. De begroting van het Comité wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement dat van
toepassing is op de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen. De voorzitter is als hoogste gezag verantwoordelĳk voor de uitvoering van de begroting in de zin van
de artikelen 28, 29, 39, 48 en 52 van het Financieel Reglement
van de Europese Gemeenschappen. De voorzitter besluit op
voorstel van de secretaris-generaal.
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TITEL III
ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1
SAMENWERKING MET ANDERE INSTANTIES

HOOFDSTUK 2
REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 66
Artikel 64

Herziening van het reglement van orde

Interinstitutionele samenwerkingsovereenkomsten

1. De voltallige vergadering besluit bĳ meerderheid van de
leden of het onderhavige reglement van orde geheel of gedeeltelĳk moet worden herzien.

In het kader van de interinstitutionele samenwerking kan het
bureau op voorstel van de secretaris-generaal samenwerkingsovereenkomsten sluiten met andere instanties (instellingen,
organen of hulporganen) van de Europese Unie.
Artikel 65

2. Zĳ belast een ad-hoc-commissie met het opstellen van een
rapport en een ontwerptekst, op basis waarvan zĳ de nieuwe
bepalingen bĳ meerderheid van stemmen van de leden vaststelt.
De nieuwe bepalingen treden in werking daags na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 67

Voorlegging en publicatie van adviezen en resoluties

Uitvoeringsbepalingen

1. De adviezen van het Comité en de resoluties worden door
de voorzitter voorgelegd aan de Raad, de Commissie en het
Europees Parlement. Aan deze instellingen wordt eveneens
mededeling gedaan van het besluit de vereenvoudigde procedure overeenkomstig artikel 26 te volgen, of af te zien van het
uitbrengen van advies overeenkomstig artikel 58.

Het bureau kan via voorschriften de bepalingen ter uitvoering
van dit reglement van orde vaststellen, met inachtneming van
dit reglement.

2. De adviezen van het Comité en de mededelingen worden
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Het onderhavige reglement van orde treedt in werking op de
dag volgende op die van zĳn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 68
Inwerkingtreding reglement van orde

Gedaan te Brussel, 18 november 1999.
Het Comité van de Regio's
De Voorzitter
Manfred DAMMEYER

