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VERORDENING (EG) Nr. 1780/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 oktober 2002
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
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 periodes
die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de
forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(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 8 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(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 7 oktober 2002 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
060
096
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
096
388
400
512
804
999
052
388
999

43,1
93,0
38,8
58,3
103,8
103,8
84,9
84,9
71,9
67,6
60,0
53,8
63,3
110,2
124,7
203,8
146,2
41,3
73,0
116,2
85,1
70,3
77,2
97,0
70,5
83,8

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1781/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 oktober 2002
tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 936/97 betreffende de opening en de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor
bevroren buffelvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2), en met
name op artikel 32, lid 1,

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de Duitse, de Nederlandse en de Deense versie van
artikel 2, onder g), tweede alinea, van Verordening (EG)
nr. 936/97 van de Commissie van 27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2002 (4), is een
vergissing geslopen. Bijgevolg moet in de Duitse, de
Nederlandse en de Deense versie van voornoemde bepaling een rectificatie worden aangebracht.

In artikel 2, onder g), tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
936/97 moet het woord „stieren” als volgt worden gelezen:
„ossen”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.
PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.
PB L 229 van 27.8.2002, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 1782/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 oktober 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 884/2001 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de
begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te
houden registers
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

documenten voor het vervoer dat op het grondgebied
van die lidstaten begint en eindigt.
(5)

Gezien de technische problemen die de kleine producenten bij de aanpassing aan een nieuwe meeteenheid
ondervinden dient de periode waarin deze afwijking
geldt te worden verlengd en dient aan de betrokken
lidstaten te worden toegestaan te bepalen dat in de begeleidende documenten voor het vervoer van druivenmost
dat op hun grondgebied begint en eindigt en niet over
dat van een andere lidstaat of van een derde land loopt,
de dichtheid van druivenmost mag worden uitgedrukt in
Oechslegraden.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregel is in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor wijn,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2585/2001 (2), inzonderheid op artikel 70, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 884/2001 van de Commissie (3)
zijn de uitvoeringsbepalingen betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten vastgesteld.
Bij artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 884/2001
wordt de lidstaten de mogelijkheid geboden om aanvullende of specifieke bepalingen vast te stellen voor de
betrokken producten die zich op hun grondgebied in het
handelsverkeer bevinden.
Op grond van artikel 18, lid 1, onder d), mag, gedurende
een overgangsperiode die op 31 juli 2002 afloopt, in
plaats van de volumieke massa van druivenmost, de
dichtheid, uitgedrukt als potentieel alcoholgehalte in
Oechslegraden, worden vermeld.
Deze meeteenheid wordt traditioneel door de producenten en de marktdeelnemers in de wijnbouwsector in
sommige lidstaten gebruikt om de activiteiten op het
gebied van de wijnbereiding te controleren. Zij wordt
gebruikt in de plaats van de vermelding van de
volumieke massa van druivenmost in de begeleidende

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 18, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 884/
2001 wordt „31 juli 2002” vervangen door „31 juli 2010”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
(2) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10.
(3) PB L 128 van 10.5.2001, blz. 32.
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VERORDENING (EG) Nr. 1783/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 oktober 2002
tot vaststelling, voor de periode 2002/2003, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish
whiskey uitgevoerde granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Op grond van artikel 10 van Protocol nr. 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte (3), mogen voor de betrokken granen geen restituties bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen worden toegekend. Op grond van artikel 7, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 2825/93, moet daarmee rekening worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënten voor de periode 2002/2003.

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie van
15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de vastelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de
vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde
granen betreft (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1633/2000 (2), en met name op artikel 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2825/93 is
bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder
controle zijn geplaatst en gedistilleerd en waarop een
jaarlijkse voor elke betrokken lidstaat vast te stellen
coëfficiënt is toegepast. Deze coëfficiënt drukt de verhouding uit tussen de uitgevoerde totale hoeveelheden en de
totale in de handel gebrachte hoeveelheden van de
betrokken gedistilleerde drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het
aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde
rijpingsperiode van de betrokken gedistilleerde drank.
Aan de hand van de door Ierland verstrekte gegevens
over de periode van 1 januari tot en met 31 december
2001 bedroeg deze gemiddelde rijpingsperiode voor
Ierse whiskey in 2001 vijf jaar. De coëfficiënten voor de
periode van 1 oktober 2002 tot en met 30 september
2003 moeten worden vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 1 oktober 2002 tot en met 30 september
2003 worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/
93 bedoelde coëfficiënten voor granen die in Ierland voor de
bereiding van Irish whiskey worden gebruikt, vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 258 van 16.10.1993, blz. 6.
(2) PB L 187 van 26.7.2000, blz. 29.

(3) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 1.
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BĲLAGE
COËFFICIËNTEN VOOR IERLAND
Coëfficiënt
Toepassingsperiode

1 oktober 2002-30 september 2003
(1) Inclusief tot mout verwerkte gerst.

voor gerst die wordt gebruikt
voor de bereiding van Irish
whiskey, categorie B (1)

voor granen die worden gebruikt
voor de bereiding van Irish
whiskey, categorie A

0,296

0,454
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VERORDENING (EG) Nr. 1784/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 oktober 2002
tot vaststelling, voor de periode 2002/2003, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch
whisky uitgevoerde granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Op grond van artikel 10 van Protocol nr. 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte (3), mogen voor de betrokken granen geen restituties bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen worden toegekend. Op grond van artikel 7, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 2825/93, moet daarmee rekening worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënten voor de periode 2002/2003.

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie van
15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de
vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde
granen betreft (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1633/2000 (2), en met name op artikel 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2825/93 is
bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder
controle zijn geplaatst en gedistilleerd en waarop een
jaarlijkse voor elke betrokken lidstaat vast te stellen
coëfficiënt is toegepast. Deze coëfficiënt drukt de verhouding uit tussen de uitgevoerde totale hoeveelheden en de
totale in de handel gebrachte hoeveelheden van de
betrokken gedistilleerde drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het
aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde
rijpingsperiode van de betrokken gedistilleerde drank.
Aan de hand van de door het Verenigd Koninkrijk
verstrekte gegevens over de periode van 1 januari tot en
met 31 december 2001 bedroeg deze gemiddelde
rijpingsperiode voor Schotse whisky in 2001 zeven jaar.
De coëfficiënten voor de periode van 1 oktober 2002 tot
en met 30 september 2003 moeten worden vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 1 oktober 2002 tot en met 30 september
2003 worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/
93 bedoelde coëfficiënten voor granen die in het Verenigd
Koninkrijk voor de bereiding van Scotch whisky worden
gebruikt, vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 258 van 16.10.1993, blz. 6.
(2) PB L 187 van 26.7.2000, blz. 29.

(3) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 1.
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BĲLAGE
COËFFICIËNTEN VOOR HET VERENIGD KONINKRĲK
Coëfficiënt
Toepassingsperiode

1 oktober 2002-30 september 2003

voor vermoute gerst die wordt
gebruikt voor de bereiding van
malt whisky

voor granen die worden gebruikt
voor de bereiding van grain
whisky

0,649

0,525
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VERORDENING (EG) Nr. 1785/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 oktober 2002
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs
te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de
aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese
beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het
bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met
de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr 1591/
2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22
mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie
van 2 augustus 2001 (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1486/2002 (4) houdende uitvoeringsbepalingen van
de steunregeling voor katoen. Als de wereldmarktprijs
niet op die wijze kan worden bepaald, wordt hij bepaald
op basis van de laatst vastgestelde prijs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde
katoen bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de
gunstigste, voor de werkelijke markttendens representa-

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 22,374 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 8 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.
PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.
PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10.
PB L 223 van 20.8.2002, blz. 3.
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RICHTLIJN 2002/74/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 23 september 2002
tot wijziging van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de
werkgever
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

terzake in de lidstaten aan te passen en dit begrip uit te
breiden tot andere insolventieprocedures dan liquidatie.
Teneinde de betalingsverplichting van het waarborgfonds
vast te stellen, zouden de lidstaten de mogelijkheid
moeten hebben in dit verband te bepalen dat een
toestand van insolventie die aanleiding geeft tot verscheidene insolventieprocedures, behandeld zal worden alsof
het om één enkele insolventieprocedure ging.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 137, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),

(6)

Er moet voor worden gezorgd dat de werknemers zoals
bedoeld in Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15
december 1997 betreffende de door de UNICE, het CEEP
en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid (5), Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni
1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (6) en Richtlijn 91/383/EEG
van de Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of
uitzendarbeidbetrekkingen (7), niet van de werkingssfeer
van deze richtlijn worden uitgesloten.

(7)

Om de rechtszekerheid van de werknemers bij insolventie van ondernemingen met activiteiten in verscheidene lidstaten te waarborgen en de rechten van de werknemers te versterken in de zin van de rechtspraak van
het Hof van Justitie moet een bepaling worden ingevoerd
waarin uitdrukkelijk wordt vastgesteld welk fonds in
deze gevallen bevoegd is ter zake van de honorering van
de loonaanspraken, en die als doel van de samenwerking
tussen de bevoegde overheidsdiensten van de lidstaten
bepaalt dat de onvervulde aanspraken van de werknemers zo spoedig mogelijk gehonoreerd moeten worden.
Bovendien moet voor de nodige samenwerking tussen de
bevoegde overheidsdiensten van de lidstaten worden
gezorgd, opdat de desbetreffende bepalingen juist
worden toegepast.

(8)

De lidstaten kunnen ten aanzien van de verplichtingen
van de waarborgfondsen beperkingen vaststellen die
verenigbaar zijn met de sociale doelstelling van de richtlijn en waarin de onderscheidene niveaus van de betalingsaanspraken kunnen worden verdisconteerd.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In punt 7 van het Gemeenschapshandvest van de sociale
grondrechten van de werknemers, dat op 9 december
1989 is goedgekeurd, wordt gesteld dat de verwezenlijking van de interne markt moet leiden tot een verbetering van de levensstandaard en arbeidsvoorwaarden voor
de werknemers in de Europese Gemeenschap en dat daar
waar nodig deze verbetering moet leiden tot een verdere
ontwikkeling van bepaalde aspecten van de arbeidsreglementering, zoals de procedures inzake collectief ontslag
of die in verband met faillissementen.

(2)

Richtlijn 80/987/EEG (4) heeft tot doel werknemers bij
insolventie van hun werkgever een minimum aan
bescherming te bieden. Daartoe moeten de lidstaten een
fonds oprichten dat de honorering van de onvervulde
loonaanspraken van de betrokken werknemers waarborgt.

(3)

Wegens de evolutie van het insolventierecht in de
lidstaten en de ontwikkeling van de interne markt
moeten sommige bepalingen van die richtlijn worden
aangepast.

(4)

Voor een grotere rechtszekerheid en transparantie
moeten onder andere de werkingssfeer en bepaalde definities van Richtlijn 80/987/EEG worden verduidelijkt.
Meer bepaald moeten in de richtlijn de mogelijkheden
tot uitsluiting die aan de lidstaten worden geboden,
worden verduidelijkt, en moet derhalve de bijlage bij de
richtlijn worden geschrapt.

(5)

Met het oog op een billijke bescherming van de
betrokken werknemers is het passend de definitie van
staat van insolventie aan de nieuwe wetgevingstendensen

1

( ) PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 109.
(2) PB C 221 van 7.8.2001, blz. 110.
(3) Advies van het Europees Parlement van 29 november 2001 (nog
niet verschenen in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 18 februari 2002 (PB C 119 E van 22.5.2002) en
besluit van het Europees Parlement van 14 mei 2002 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 27 juni
2002.
4
( ) PB L 283 van 28.10.1980, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
de Akte van Toetreding van 1994.

(5) PB L 14 van 20.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 98/23/EG (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 10).
(6) PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43.
(7) PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19.
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Om met name in grensoverschrijdende gevallen gemakkelijker te kunnen vaststellen welke soorten insolventieprocedures toepassing vinden, moet ervoor worden
gezorgd dat de lidstaten de insolventieprocedures waarbij
het waarborgfonds wordt ingeschakeld, aan de
Commissie en de andere lidstaten meedelen.

(9)

(10)

Bijgevolg dient Richtlijn 80/987/EEG dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(11)

Daar de doelstellingen van het overwogen optreden,
namelijk aanpassing van enkele bepalingen van Richtlijn
80/987/EEG teneinde rekening te houden met ontwikkelingen van de activiteiten van de ondernemingen in de
Gemeenschap, niet voldoende door de lidstaten worden
verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap,
overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig
is om deze doelstelling te bereiken.

(12)

De Commissie dient aan het Europees Parlement en de
Raad een verslag voor te leggen over de tenuitvoerlegging en toepassing van deze richtlijn, waarbij met name
wordt ingegaan op de nieuwe arbeidsvormen die in de
lidstaten ontstaan,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
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b) deelvissers.
Artikel 2
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt een werkgever geacht in staat van insolventie te verkeren wanneer is
verzocht om opening van een in de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat neergelegde, op de
insolventie van de werkgever berustende collectieve procedure die ertoe leidt dat deze het beheer en de beschikking
over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een
curator of een persoon met een vergelijkbare functie wordt
aangewezen, en wanneer de uit hoofde van de genoemde
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen bevoegde autoriteit:
a) hetzij heeft besloten tot opening van de procedure;
b) hetzij heeft geconstateerd dat de onderneming of de
vestiging van de werkgever definitief is gesloten, en dat
het beschikbare vermogen ontoereikend is om opening
van de procedure te rechtvaardigen.
2.
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het nationale
recht met betrekking tot de definitie van de termen „werknemer”, „werkgever”, „bezoldiging”, „verkregen recht” of
„recht in wording”.
De lidstaten mogen echter de volgende categorieën niet van
de werkingssfeer van deze richtlijn uitsluiten:
a) deeltijdwerkers in de zin van Richtlijn 97/81/EG;

Artikel 1
Richtlijn 80/987/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. de titel wordt vervangen door:
„Richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980
betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever”;
2. afdeling I wordt vervangen door:
„AFDELING I

Werkingssfeer en definities
Artikel 1
1.
Deze richtlijn is van toepassing op uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voortvloeiende aanspraken
van werknemers tegenover werkgevers die in staat van insolventie in de zin van artikel 2, lid 1, verkeren.
2.
De lidstaten kunnen bij wijze van uitzondering de
aanspraken van bepaalde categorieën werknemers van de
werkingssfeer van deze richtlijn uitsluiten op grond van het
bestaan van andere waarborgen, indien vaststaat dat deze de
belanghebbenden een zelfde mate van bescherming bieden
als deze richtlijn.
3.
Indien een dergelijke bepaling al van toepassing is in
hun nationale wetgeving, kunnen de lidstaten de volgende
categorieën van de werkingssfeer van deze richtlijn blijven
uitsluiten:
a) huispersoneel in dienst van een natuurlijk persoon;

b) werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd in de zin van Richtlijn 1999/70/EG;
c) werknemers met een uitzendarbeidbetrekking in de zin
van artikel 1, punt 2, van Richtlijn 91/383/EEG.
3.
De lidstaten kunnen het verkrijgen van het recht van
werknemers op het voordeel van deze richtlijn niet laten
afhangen van een minimale duur van de arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding.
4.
Deze richtlijn belet de lidstaten niet de bescherming
van werknemers uit te breiden tot andere insolventiegevallen, zoals feitelijke blijvende stopzetting van betalingen,
die zijn vastgesteld door middel van andere in de nationale
wetgeving neergelegde procedures, die verschillen van de in
lid 1 genoemde.
Dergelijke procedures brengen evenwel geen waarborgverplichting voor de instellingen van de overige lidstaten met
zich mee in de gevallen als bedoeld in afdeling III bis.”;
3. de artikelen 3 en 4 worden vervangen door:
„Artikel 3
De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat waarborgfondsen onder voorbehoud van artikel 4 de onvervulde
aanspraken van de werknemers honoreren die voortvloeien
uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen, met
inbegrip van de vergoeding wegens beëindiging van de
arbeidsverhouding, indien de nationale wetgeving hierin
voorziet.
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De aanspraken die het waarborgfonds honoreert, betreffen
de onbetaalde lonen over een periode vóór en/of, in voorkomend geval, na een door de lidstaten vastgestelde datum.
Artikel 4
1.
De lidstaten hebben de bevoegdheid om de in artikel 3
bedoelde betalingsverplichting van de waarborgfondsen te
beperken.
2.
Indien de lidstaten van de in lid 1 bedoelde bevoegdheid gebruikmaken, stellen zij de periode vast waarover het
waarborgfonds de onvervulde aanspraken honoreert. Deze
periode mag echter niet korter zijn dan een periode die
betrekking heeft op de bezoldiging over de laatste drie
maanden van de arbeidsbetrekking vóór en/of na de in
artikel 3 bedoelde datum. De lidstaten kunnen bepalen dat
deze minimumperiode van drie maanden binnen een referentieperiode van ten minste zes maanden dient te vallen.
De lidstaten met een referentieperiode van ten minste achttien maanden kunnen de periode waarvoor het waarborgfonds de onvervulde aanspraken honoreert, tot acht weken
beperken. In dit geval wordt de minimumperiode berekend
op basis van de voor de werknemer meest gunstige
perioden.
3.
De lidstaten kunnen bovendien plafonds vaststellen
voor de betalingen door het waarborgfonds. Deze plafonds
mogen evenwel niet lager zijn dan een minimum dat sociaal
verenigbaar is met het sociale doel van deze richtlijn.
Indien de lidstaten van deze bevoegdheid gebruikmaken,
delen zij aan de Commissie mee welke methoden zij
hanteren om het plafond vast te stellen.”;
4. de volgende afdeling wordt ingevoegd:
„AFDELING III bis

Bepalingen inzake grensoverschrijdende gevallen
Artikel 8 bis
1.
Wanneer een onderneming met activiteiten op het
grondgebied van ten minste twee lidstaten in staat van insolventie verkeert in de zin van artikel 2, lid 1, is het waarborgfonds dat bevoegd is om de onvervulde aanspraken van de
werknemers te honoreren, het fonds van de lidstaat op het
grondgebied waarvan de werknemers gewoonlijk hun arbeid
verrichten of verrichtten.
2.
De omvang van de rechten van de werknemers wordt
bepaald door het recht waaronder het bevoegde waarborgfonds valt.
3.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat in de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen
de beslissingen in het kader van een insolventieprocedure in
de zin van artikel 2, lid 1, waarvan de opening is gevraagd
in een andere lidstaat, in aanmerking worden genomen om
de staat van insolventie van de werkgever in de zin van deze
richtlijn vast te stellen.
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Artikel 8 ter
1.
Ter fine van de uitvoering van artikel 8 bis zorgen de
lidstaten voor uitwisseling van terzake dienende informatie
tussen de bevoegde overheidsdiensten en/of de in artikel 3
bedoelde waarborgfondsen, waardoor met name de onvervulde loonaanspraken ter kennis van het bevoegde waarborgfonds kunnen worden gebracht.
2.
De lidstaten delen de Commissie en de overige
lidstaten de relevante informatie van hun bevoegde overheidsdiensten en/of waarborgfondsen mee. De Commissie
stelt deze informatie ter beschikking van het publiek.”;
5. aan artikel 9 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„De toepassing van deze richtlijn vormt onder geen beding
een reden ter rechtvaardiging van een achteruitgang ten
opzichte van de in de lidstaten heersende toestand met
betrekking tot het algemene beschermingsniveau van werknemers op het door deze richtlijn bestreken terrein.”;
6. aan artikel 10 wordt het volgende punt toegevoegd:
„c) om de in artikel 3 bedoelde verplichting tot honorering
van aanspraken of de in artikel 7 bedoelde verplichting
tot garantie te weigeren of te beperken, indien een werknemer in eigen persoon of samen met nauwe verwanten
eigenaar was van een essentieel deel van de onderneming
of de vestiging van de werkgever en aanzienlijke invloed
had op de activiteiten ervan.”;
7. het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 10 bis
De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in
kennis van de soorten nationale insolventieprocedures die
binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, alsook van
alle daarop betrekking hebbende wijzigingen. De Commissie
maakt deze kennisgevingen bekend in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.”;
8. de bijlage wordt geschrapt.

Artikel 2
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 8 oktober
2005 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen de in de eerste alinea bedoelde bepalingen toe op
iedere staat van insolventie van een werkgever die na de datum
van inwerkingtreding van die bepalingen intreedt.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
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2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de
bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

L 270/13
Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
Uiterlijk op 8 oktober 2010 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de uitvoering
en toepassing van deze richtlijn in de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 september 2002.
Voor de Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitster

P. COX

M. FISCHER BOEL
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 26 september 2002
betreffende door de Europese Centrale Bank en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de
externe reserves van de Europese Centrale Bank en bij het beheren van de externe reserves van de
Europese Centrale Bank
(ECB/2002/6)
(2002/777/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

(3)

Artikel 38.1 van de statuten bepaalt dat leden van de
bestuursorganen en personeelsleden van de Europese
Centrale Bank en de NCB's gehouden zijn, ook na beëindiging van hun taken, inlichtingen die naar hun aard
onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet openbaar te
maken.

(4)

In de vergadering van de Raad van bestuur van 16 mei
2002 zijn de leden van de Raad van bestuur van de ECB
betreffende soortgelijke aangelegenheden een memorandum van overeenstemming overeengekomen (3).

(5)

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de
statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 105, lid 2, eerste, tweede en
derde streepje,
Gelet op artikel 12.1 en artikel 14.3 junctis artikel 3.1, eerste,
tweede en derde streepje, artikel 18.2 en artikel 30.6 van de
statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de
Europese Centrale Bank,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 105, lid 2, eerste, tweede en
derde streepje, van het Verdrag, behoren het bepalen en
ten uitvoer leggen van het monetair beleid van de
Gemeenschap, het verrichten van valutamarktoperaties
in overeenstemming met de bepalingen van artikel 111
van het Verdrag en het aanhouden en beheren van de
officiële externe reserves van de lidstaten tot de via het
Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) uit te voeren
fundamentele taken.
De Europese Centrale Bank (ECB) acht het noodzakelijk
dat de ECB en elke nationale centrale bank van een deelnemende lidstaat (NCB) minimumnormen in acht nemen
bij: i) het verrichten van monetaire beleidstransacties, ii)
het verrichten van valutamarktoperaties met de externe
reserves van de ECB en iii) het beheren van de externe
reserves van de ECB voorzover NCB's handelen als gevolmachtigde voor de Europese Centrale Bank krachtens
Richtsnoer 2000/516/EG van de Europese Centrale Bank
van 3 februari 2000 betreffende het beheer van de
externe reserves van de Europese Centrale Bank door de
nationale centrale banken en de juridische documentatie
voor operaties met betrekking tot de externe reserves
van de Europese Centrale Bank (ECB/2000/1) (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtsnoer 2001/833/EG (ECB/2001/
12 (2).

(1) PB L 207 van 17.8.2000, blz. 24.
(2) PB L 310 van 28.11.2001, blz. 31.

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Door de ECB en NCB's in acht te nemen minimumnormen
bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en
bij het beheren van de externe reserves van de ECB
Bij het verrichten van activiteiten of operaties in verband met
monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de
externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe
reserves van de ECB verzekeren de ECB en elke NCB dat hun
interne regelingen met betrekking tot die verrichtingen en dat
beheer, zij het gedragsregels, personeelsreglementen of andere
typen interne regelingen, voldoen aan de hiernavolgende minimumnormen, rekening houdend met van toepassing zijnde
nationale wetten en arbeidsmarktpraktijken.
(3) PB C 123 van 24.5.2002, blz. 9.
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1. WERKINGSSFEER

De interne regelingen van de ECB en NCB's dienen bindende
bepalingen te bevatten die verzekeren dat alle activiteiten of
operaties van de ECB en NCB's in verband met monetaire
beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe
reserves van de ECB, alsook het beheer van de externe reserves
van de ECB voldoen aan deze minimumnormen.
Deze bepalingen dienen van toepassing te zijn op:
— de leden van de directie van de ECB, behalve in de uitoefening van hun functie als lid van de Raad van bestuur,
— de leden van de besluitvormende organen van de NCB's,
met uitzondering van leden van de Raad van bestuur van de
ECB (en voor hen aangewezen plaatsvervangers overeenkomstig artikel 4.4 van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank) bij de uitoefening van hun functie als
lid van de Raad van bestuur,
— alle werknemers van de ECB die betrokken zijn bij activiteiten of operaties in verband met monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de
ECB en bij het beheer van de externe reserves van de ECB,
en
— alle werknemers van de NCB's die betrokken zijn bij activiteiten of operaties in verband met monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de
ECB en bij het beheer van de externe reserves van de ECB
(deze leden van de directie van de Europese Centrale Bank en
van de besluitvormende organen van de NCB's worden hierna
gezamenlijk aangeduid als „besluitvormende organen” en deze
werknemers van de Europese Centrale Bank en de NCB's
worden hierna gezamenlijk aangeduid als „werknemers”).
Deze minimumnormen beogen uitsluiting noch bemoeilijking
van de werking van andere in de interne regelingen van de ECB
en NCB's neergelegde stringentere bepalingen die zowel op
werknemers als op de besluitvormende organen van toepassing
zijn. Deze minimumnormen laten ook de werking van artikel
38.1 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank onverlet.
2. MANAGEMENTTOEZICHT OP OPERATIES MET MARKTTEGENPARTIJEN

Controle van de activiteiten van de bij operaties met markttegenpartijen betrokken werknemers is de verantwoordelijkheid
van het management van de respectieve organisaties. De machtigingen en verantwoordelijkheden krachtens welke marktoperatoren en ondersteunend personeel zich van hun taken
kwijten, dienen expliciet op schrift te worden gesteld.
3. VERMIJDEN VAN POTENTIËLE BELANGENCONFLICTEN

Besluitvormende organen en werknemers laten na partij te zijn
bij economische of financiële transacties die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen belemmeren.
Besluitvormende organen en werknemers dienen elke situatie te
vermijden die aanleiding kan geven tot een belangenconflict.
4. VERBOD OP HANDELEN MET VOORKENNIS

De ECB en de NCB's dienen de besluitvormende organen en
werknemers handelen met voorkennis en het doorgeven aan
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derden van niet-openbare, vertrouwelijke, op hun werk
verkregen informatie te verbieden. Bovendien is het besluitvormende organen en werknemers bij het uitvoeren van financiële
privé-transacties niet toegestaan gebruik te maken van nietopenbare, met het ESCB verbandhoudende, op het werk
verkregen kennis.
Onder handelen met voorkennis wordt verstaan de activiteit
van enig persoon die uit hoofde van zijn of haar werkzaamheden, beroep of taken toegang heeft tot enige welbepaalde
informatie die relevant kan zijn voor monetaire beleidstransacties, valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en het beheer van de externe reserves van
de Europese Centrale Bank, vooraleer deze informatie openbaar
wordt, en met volledige kennis van de feiten middels deze informatie voordeel verkrijgt door directe dan wel indirecte aankoop
of verkoop, hetzij voor eigen rekening dan wel voor rekening
van derden, van activa (waaronder overdraagbare effecten) of
rechten (waaronder rechten uit hoofde van derivatencontracten)
waarmee die informatie nauw verband houdt.
De ECB en de NCB's dienen te beschikken over passende regelingen om na te gaan of door besluitvormende organen en
werknemers aangegane financiële transacties aan deze regel
voldoen. Bovendien dienen deze regelingen zich uitsluitend te
beperken tot controle op naleving ten aanzien van transacties
die mogelijkerwijs relevant zijn voor monetaire beleidstransacties, valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en het beheer van de externe reserves van
de ECB. Dergelijke controles op naleving dienen slechts te
worden uitgevoerd indien daartoe dwingende redenen bestaan.
5. ENTERTAINMENT EN GESCHENKEN

Bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese
Centrale Bank en bij de uitoefening van het beheer van de
externe reserves van de Europese Centrale Bank mogen besluitvormende organen en werknemers geschenken noch entertainment van derden verlangen. Besluitvormende organen en werknemers mogen evenmin geschenken of entertainment
aannemen boven een gebruikelijke of te verwaarlozen hoeveelheid, zij het van financiële of niet-financiële aard, die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen belemmeren.
Van werknemers dient te worden verlangd dat ze hun management informeren over enige poging door een tegenpartij om
hun dergelijke geschenken of entertainment aan te bieden.
Artikel 2
Wijzigingen van Richtsnoer 2000/516/EG (ECB/2000/1)
Artikel 3a van en bijlage 4 bij Richtsnoer 2000/516/EG (ECB/
2000/1) worden ingetrokken.
Artikel 3
Verificatie
Uiterlijk op 15 oktober 2002, versturen de NCB's aan de ECB
details betreffende teksten en middelen middels welke zij voornemens zijn aan dit richtsnoer te voldoen, voorzover ze dit nog
niet hebben gedaan in het kader van de uitvoering van Richtsnoer 2001/526/EG (ECB/2001/5) (1).
(1) PB L 190 van 12.7.2001, blz. 26.
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Artikel 4
Slotbepalingen
1.
Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's van de lidstaten die de gemeenschappelijke munt overeenkomstig het Verdrag hebben aangenomen.
2.

Dit richtsnoer wordt van kracht op 30 november 2002.

3.

Dit richtsnoer wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 26 september 2002.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De President
Willem F. DUISENBERG

