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

VERORDENING (EG) Nr. 2003/2004 VAN DE RAAD
van 21 oktober 2004
inzake de sluiting van een protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 2003 tot en
met 2 december 2007, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in
de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van Mauritius
inzake de visserij in de wateren van Mauritius
De vangstmogelijkheden moeten over de lidstaten worden verdeeld uitgaande van de traditionele verdeling van
de vangstmogelijkheden in het kader van de visserijovereenkomst,

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, in samenhang met artikel
300, lid 2 en lid 3, eerste alinea,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december
2003 tot en met 2 december 2007, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van
Mauritius, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van het protocol is aan deze verordening gehecht (3).

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de Overeenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren
van Mauritius (2) hebben de overeenkomstsluitende partijen vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het
protocol onderhandelingen gevoerd om in onderlinge
overeenstemming het protocol voor de volgende periode
vast te stellen en eventueel noodzakelijke wijzigingen of
aanvullingen in de bijlage aan te brengen.

Ten vervolge op deze onderhandelingen is op 11 september 2003 een nieuw protocol geparafeerd tot vaststelling,
voor de periode van 3 december 2003 tot en met 2
december 2007, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de genoemde
overeenkomst.

Het is in het belang van de Gemeenschap dit protocol
goed te keuren.

(1) Advies uitgebracht op 15 september 2004 (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
(2) PB L 159 van 10.6.1989, blz. 2.

Artikel 2
De in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden als
volgt over de lidstaten verdeeld:
— Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen: Frankrijk 16,
Spanje 22, Italië 2, Verenigd Koninkrijk 1.
— Vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug: Spanje
19, Frankrijk 23, Portugal 7.
— Vaartuigen die vissen met lijnen: Frankrijk 25 brt/maand
gemiddeld op jaarbasis.
Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen van
andere lidstaten in aanmerking nemen.
Artikel 3
De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van deze overeenkomst vissen, dienen de hoeveelheden van elk bestand, die in
de visserijzone van Mauritius worden gevangen, aan de Commissie te melden overeenkomstig het bepaalde in Verordening
(EG) nr. 500/2001 van de Commissie (4).
(3) Zie bladzijde 3 van dit Publicatieblad.
(4) PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.
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Artikel 4

Artikel 5

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te
wijzen die bevoegd zijn om het protocol te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 21 oktober 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
G. ZALM
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PROTOCOL
tot vaststelling, voor de periode van 3 december 2003 tot en met 2 december 2007, van de
vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren
van Mauritius
Artikel 1

Artikel 3

1.
Op grond van artikel 2 van de overeenkomst worden voor
een periode van vier jaar, ingaande op 3 december 2003, de
volgende vangstmogelijkheden toegekend:

1.
Om te zorgen voor de ontwikkeling van een duurzame en
verantwoorde visserij zullen beide partijen, in hun beider belang,
een partnerschap aanmoedigen dat vooral is gericht op de bevordering van een betere kennis van de visserij- en andere
biologische hulpbronnen, visserijtoezicht, ontwikkeling van de
niet-industriële visserij, visserijgemeenschappen en opleiding.

— vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen: vergunningen voor 41 vaartuigen;
— vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug: vergunningen voor 49 vaartuigen;

2.
Het tweede deel van de financiële tegenprestatie (195 000
EUR per jaar) wordt besteed aan de financiering van de volgende acties, volgens de onderstaande verdeling:

— vaartuigen die vissen met lijnen: vergunningen voor 25
brt/maand gemiddeld op jaarbasis.

a) wetenschappelijke en technische programma's ter verbetering
van de kennis en het beheer van de visserij en de natuurlijke
hulpbronnen in de visserijzone van Mauritius: 150 000 EUR;

2.
Uitsluitend vaartuigen van de Gemeenschap met een geldige vergunning die in het kader van dit protocol en volgens de
in bijlage omschreven voorschriften is afgegeven, mogen vissen
in de visserijzone van Mauritius.

b) studiebeurzen en praktijkopleidingen met betrekking tot de
verschillende wetenschappelijke, technische en economische
aspecten van de visserij en deelname aan internationale bijeenkomsten op het gebied van de visserij: 30 000 EUR;

Artikel 2

c) toezicht, controle en bewaking, met inbegrip van het satellietvolgsysteem (VMS): 15 000 EUR.

1.
De in artikel 6 van de overeenkomst bedoelde financiële
tegenprestatie bedraagt voor bovengenoemde periode 487 500
EUR per jaar.

2.
Deze tegenprestatie heeft betrekking op een hoeveelheid
van 6 500 t in de wateren van Mauritius te vangen vis per jaar.
Als vaartuigen van de Gemeenschap in de wateren van Mauritius een grotere hoeveelheid vis vangen, wordt bovengenoemd
bedrag verhoogd met 75 EUR per ton extra gevangen vis. Het
totaalbedrag van de door de Gemeenschap betaalde financiële
tegenprestatie voor tonijn en tonijnachtigen mag evenwel niet
meer bedragen dan het dubbele van het in lid 1 genoemde
bedrag.

3.
Het eerste gedeelte van de financiële tegenprestatie
(292 500 EUR per jaar) wordt overgemaakt op een rekening
op naam van de Schatkist die na de inwerkingtreding van dit
protocol aan de delegatie van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen op Mauritius zal worden meegedeeld. De
eerste tranche moet uiterlijk op 1 juni 2004 worden betaald
en het restbedrag wordt ieder jaar in gelijke tranches betaald op
de datum waarop het protocol verjaart. De besteding van deze
vergoeding valt uitsluitend onder de bevoegdheid van Mauritius.

4.
Een ander deel van de financiële tegenprestatie (195 000
EUR per jaar) is bestemd voor de financiering van de in artikel 3
van dit protocol bedoelde acties.

3.
De in lid 2, onder a) en c), genoemde bedragen worden in
het eerste jaar uiterlijk op 1 juni 2004 en in de daaropvolgende
jaren uiterlijk op 1 april aan het voor visserij bevoegde ministerie van Mauritius ter beschikking gesteld nadat een gedetailleerde jaarlijkse programmering met een tijdschema en de doelstellingen voor elke doelgerichte actie bij de Commissie van de
Europese Gemeenschappen is ingediend. Deze bedragen worden
overgemaakt op een rekening op naam van de Schatkist die na
de inwerkingtreding van dit protocol aan de delegatie van de
Commissie op Mauritius zal worden meegedeeld.

4.
Het in lid 2, onder b), genoemde bedrag wordt ter beschikking gesteld van het voor visserij bevoegde ministerie van
Mauritius en gestort op de bankrekeningen van de bevoegde
autoriteiten van Mauritius naarmate er uitgaven worden gedaan.

5.
Het voor visserij bevoegde ministerie van Mauritius doet
de aldaar gevestigde delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen jaarlijks, uiterlijk drie maanden na de
datum waarop het protocol verjaart, een gedetailleerd verslag
toekomen over de uitvoering van deze acties en de bereikte
resultaten. De Commissie behoudt zich het recht voor de
voor visserij bevoegde autoriteiten om alle aanvullende inlichtingen omtrent de resultaten te verzoeken en de betrokken
betalingen in het licht van de daadwerkelijke uitvoering van
de acties te herzien.

L 348/4

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Artikel 4
Indien de Europese Gemeenschap de in de artikelen 2 en 3
genoemde bedragen niet tijdig betaalt, kan Mauritius de toepassing van dit protocol schorsen.

24.11.2004

De geldigheidsduur van de op grond van artikel 4 van de overeenkomst aan vaartuigen van de Gemeenschap verleende vergunningen wordt verlengd voor een periode die gelijk is aan de
duur van de schorsing van de visserijactiviteiten.

Artikel 5

Artikel 6

Indien de uitoefening van de visserijactiviteiten in de visserijzone van Mauritius als gevolg van ernstige omstandigheden,
natuurverschijnselen daaronder niet begrepen, onmogelijk is,
kan de Europese Gemeenschap, zo mogelijk na overleg met
de andere partij in het kader van de gemengde commissie zoals
bedoeld in artikel 8 van overeenkomst, de betaling van de
financiële tegenprestatie schorsen.

De bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius wordt hierbij ingetrokken en
vervangen door de bijlage bij dit protocol.

De betaling van de financiële tegenprestatie wordt hervat zodra
de situatie weer normaal is en nadat beide partijen in het kader
van de gemengde commissie zoals bedoeld in artikel 8 van de
overeenkomst, hebben bevestigd dat de situatie hervatting van
de visserijactiviteiten weer toelaat.

Artikel 7
Dit protocol, met inbegrip van de bijlage, treedt in werking op
de datum van ondertekening.

Het is van toepassing met ingang van 3 december 2003.

24.11.2004
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BIJLAGE
Voorwaarden voor de uitoefening van de visserij in de wateren van Mauritius door vaartuigen van de Gemeenschap
1. Formaliteiten voor het aanvragen en de afgifte van vergunningen
De vergunningen tot uitoefening van de visserij in de wateren van Mauritius door vaartuigen van de Gemeenschap
worden volgens onderstaande regels aangevraagd en afgegeven:
a) De Commissie van de Europese Gemeenschappen dient via haar delegatie op Mauritius ten minste 20 dagen vóór
het begin van de aangevraagde geldigheidsduur bij de autoriteiten van Mauritius een door de reder opgestelde
aanvraag in voor elk vaartuig waarmee hij op grond van deze overeenkomst wil gaan vissen. De aanvragen
worden ingediend op de daartoe door Mauritius verstrekte formulieren, waarvan een model als aanhangsel 1 is
bijgevoegd.
b) Elke vergunning wordt aan de reder verleend voor één bepaald vaartuig. Op verzoek van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen mag, en in geval van overmacht moet, de vergunning voor een vaartuig worden
vervangen door een vergunning voor een ander vaartuig van de Gemeenschap.
c) De vergunningen worden door de autoriteiten van Mauritius afgegeven aan de delegatie van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen op Mauritius.
d) De vergunning moet steeds aan boord zijn. Na ontvangst van de kennisgeving van de betaling van het voorschot
dat door de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de autoriteiten van Mauritius wordt toegezonden,
wordt het vaartuig evenwel op een lijst geplaatst die aan de visserijcontrole-instanties van Mauritius wordt meegedeeld. In afwachting van de officiële vergunning kan per fax een kopie daarvan worden toegezonden die dan aan
boord moet worden bewaard en op grond waarvan het vaartuig wordt gemachtigd de visserij uit te oefenen totdat
het originele document aankomt.
e) De autoriteiten van Mauritius delen vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst mee welke regeling voor de
betaling van de visrechten geldt, en met name welke bankrekening en munteenheid in dit verband dienen te
worden gebruikt.
f) De reders stellen een gemachtigde aan die op Mauritius woonachtig moet zijn en die onder meer bevoegd is de
reders in juridische procedures te vertegenwoordigen. De reders delen de naam en het adres van hun gemachtigde
mee aan de autoriteiten van Mauritius.
2. Geldigheidsduur van de vergunningen en wijze van betaling
1. Voorschotten
De geldigheidsduur van de vergunningen voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en voor vaartuigen
voor de visserij met de drijvende beug bedraagt één jaar. Verlenging is mogelijk.
De visrechten worden vastgesteld op 25 EUR per ton in de wateren van Mauritius gevangen vis.
Voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen worden de vergunningen afgegeven nadat een jaarlijks bedrag
van 2 000 EUR per vaartuig als voorschot is betaald; dit bedrag komt overeen met de rechten voor 80 t op
jaarbasis in de wateren van Mauritius gevangen tonijn.
Voor vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug worden de vergunningen afgegeven na betaling aan
Mauritius, als voorschot, van een jaarlijks bedrag van 1 550 EUR voor elk vaartuig van meer dan 150 brt en
van 1 100 EUR voor elk vaartuig van 150 brt of minder. Deze bedragen komen overeen met de rechten voor
respectievelijk 62 t en 44 t op jaarbasis in de wateren van Mauritius gevangen vis.
Vergunningen voor vaartuigen die met lijnen vissen, hebben een geldigheidsduur van een jaar, zes maanden of
drie maanden. Het visrecht wordt pro rata temporis bepaald op basis van een recht van 80 EUR per brt en per
jaar.
2. Eindafrekening
Voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug wordt
aan het einde van elk kalenderjaar door de Commissie van de Europese Gemeenschappen de eindafrekening van
de voor een bepaald vangstjaar verschuldigde visrechten vastgesteld op basis van de vangstaangiften die door de
reders zijn gedaan en die zijn bevestigd door de wetenschappelijke organisaties die bevoegd zijn om de vangstgegevens te verifiëren, zoals het IRD (Instituut voor onderzoek en ontwikkeling), het IEO (Spaans Instituut voor
oceanografie), het IPIMAR (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) of een andere door de autoriteiten van
Mauritius aangewezen internationale visserijorganisatie in de Indische Oceaan.
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Deze eindafrekening moet uiterlijk op 15 maart van het daaropvolgende jaar aan de autoriteiten van Mauritius
worden toegezonden. De autoriteiten van Mauritius reageren binnen 30 dagen na ontvangst van deze eindafrekening. Deze wordt daarna aan de reders toegezonden.
De reders komen hun financiële verplichtingen binnen 30 dagen na ontvangst van de afrekening na.
Wanneer het totaal van de voor de werkelijke visserijactiviteiten verschuldigde bedragen kleiner is dan het betaalde
voorschot, kan het verschil niet door de reder worden teruggevorderd.
3. Overlading
Vaartuigen mogen, voorzover dit in hun belang is, hun vangsten op Mauritius overladen.
Alle overladingen in een haven van Mauritius worden 48 uur van tevoren gemeld aan de autoriteiten van Mauritius.
4. Vangstaangiften
De vaartuigen die op grond van de overeenkomst in de wateren van Mauritius mogen vissen, moeten hun vangstgegevens meedelen aan de autoriteiten van Mauritius en een afschrift ervan doen toekomen aan de delegatie van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen op Mauritius. Zij gaan hierbij als volgt te werk.
Voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen wordt een visserijlogboek ingevuld volgens het model van
aanhangsel 2. Voor vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug wordt een visserijlogboek ingevuld volgens het
model van aanhangsel 3. Voor vaartuigen die vissen met lijnen, wordt een visserijlogboek ingevuld volgens het model
van aanhangsel 4.
De visserijlogboeken moeten leesbaar worden ingevuld en door de kapitein van het vaartuig of de vertegenwoordiger
van de rederij worden ondertekend. Bovendien moeten zij worden ingevuld voor alle vaartuigen waarvoor een
vergunning is afgegeven, ook als zij niet hebben gevist.
Deze visserijlogboeken moeten uiterlijk 45 dagen na elke visserijcampagne aan de autoriteiten van Mauritius worden
toegezonden.
5. Communicatie
Vissersvaartuigen van meer dan 50 brt delen ten minste één uur voor het binnenvaren en/of het verlaten van de
wateren van Mauritius, en tijdens het vissen in de wateren van Mauritius om de drie dagen, aan een radiostation
(waarvan de naam, de roepnaam en de frequentie zullen worden vermeld in de vergunning), per fax (nr. 230-2081929) of via e-mail (fish@intnet.mu) hun positie en de hoeveelheden aan boord gehouden vangsten mee.
6. Waarnemers
Vissersvaartuigen van meer dan 50 brt nemen op verzoek van de autoriteiten van Mauritius een door hen aangewezen waarnemer aan boord. Aan de waarnemer dient alle medewerking te worden verleend die nodig is voor de
uitvoering van zijn taken zoals hieronder beschreven, en moet met name toegang worden verleend tot plaatsen en
documenten. Hij mag niet langer aan boord blijven dan nodig is voor de uitvoering van zijn taak. Waarnemers
genieten aan boord de status van officier.
Zolang de waarnemer aan boord is, worden hem passend logies en passende maaltijden verstrekt. Het salaris en
sociale bijdragen van de waarnemer zijn voor rekening van de autoriteiten van Mauritius.
De haven waarin hij aan boord gaat, en de voorwaarden van zijn verblijf aan boord worden in onderling overleg
vastgesteld tussen de reder of diens gemachtigde en de autoriteiten van Mauritius.
Als een vissersvaartuig dat een waarnemer van Mauritius aan boord heeft, de wateren van Mauritius verlaat, wordt
alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de waarnemer zo spoedig mogelijk naar Mauritius kan terugkeren;
de hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de reder.
De reder betaalt via zijn gemachtigde aan de regering van Mauritius 14 EUR voor iedere dag die een waarnemer aan
boord van een vaartuig in de visserijzone van Mauritius doorbrengt.
Tijdens zijn verblijf aan boord:
— observeert de waarnemer de visserijactiviteiten van de vaartuigen;
— controleert hij de positie van de vaartuigen die bij visserijactiviteiten betrokken zijn;
— noteert hij gegevens over het gebruikte vistuig;
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— verifieert hij de in het logboek opgenomen gegevens over de vangsten in de visserijzone van Mauritius;
— stelt hij een activiteitenverslag op dat aan de autoriteiten van Mauritius wordt bezorgd.
Hierbij:
— zorgt de waarnemer ervoor dat zijn inscheping en zijn verblijf aan boord de visserijactiviteiten niet onderbreken
of hinderen;
— gaat hij zorgvuldig om met de inventaris en de installaties van het vaartuig en bewaart hij geheimhouding over
alle aan het vaartuig toebehorende documenten.
7. Controles
Vaartuigen laten eveneens andere met inspectie en controle belaste ambtenaren van Mauritius aan boord en staan hen
bij de uitoefening van hun taken.
8. Aanmonstering van zeelieden
Tien zeelieden uit Mauritius zullen aanmonsteren op de EG-vloot.
Voor op vaartuigen van de Gemeenschap aangemonsterde lokale zeelieden wordt in samenwerking met de bevoegde
autoriteiten van Mauritius een arbeidsovereenkomst opgesteld tussen de eigenaar van het vaartuig of diens vertegenwoordiger en de zeeman en/of diens vakbond of vertegenwoordiger. Deze overeenkomsten garanderen de zeelieden
de aansluiting bij een socialezekerheidsregeling, met inbegrip van een levens-, ziekte- en ongevallenverzekering. De
bezoldiging van de lokale zeelieden mag niet lager zijn dan die welke wordt toegepast voor de lokale bemanningen
en mag in geen geval lager zijn dan de IAO-normen.
De ondertekenaars van de overeenkomst en de autoriteiten van Mauritius krijgen een kopie van de overeenkomst.
Wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan met de gemachtigde van de eigenaar van een vaartuig, moeten daarin
de naam van de eigenaar van het vaartuig en die van de vlaggenstaat worden vermeld.
De eigenaar van het vaartuig garandeert de aangemonsterde plaatselijke zeelieden levens- en werkomstandigheden die
vergelijkbaar zijn met die van de zeelieden uit de Europese Gemeenschap.
Als deze zeelieden niet worden aangemonsterd, betalen de reders een forfaitair bedrag dat overeenkomt met het loon
van de niet aangemonsterde zeelieden gedurende de visserijcampagne in de wateren van Mauritius. Als de visserijactiviteiten minder dan een maand duren, betalen de reders een bedrag dat overeenkomt met een maandsalaris.
9. Visserijzones
Om negatieve effecten voor de kleinschalige visserij op Mauritius te voorkomen, mogen vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug uit de Gemeenschap niet vissen binnen 15
zeemijl vanaf de basislijn of binnen een straal van 3 zeemijl rondom door Mauritius geplaatste visconcentratieinstallaties, waarvan de geografische positie wordt gemeld aan de vertegenwoordigers of gemachtigden van de reders.
Vaartuigen die met lijnen vissen, mogen alleen vissen op hun traditionele visgronden, namelijk Soudan Bank en East
Soudan Bank.
10. Levering aan de tonijnconservenindustrie
Tonijnvissers uit de Gemeenschap moeten ernaar streven een gedeelte van hun vangst aan de tonijnconservenindustrie op Mauritius te verkopen tegen een prijs die in overleg tussen de reders uit de Gemeenschap en de
eigenaren van de tonijnconservenindustrie op Mauritius wordt vastgesteld.
11. Sancties
Onverminderd de sancties waarin de wet van Mauritius voorziet, kan het niet naleven van de voorschriften van het
protocol en deze bijlage leiden tot schorsing, intrekking of niet-verlenging van de visserijvergunning van het
betrokken vaartuig. Voordat een van deze sancties wordt opgelegd, nemen de autoriteiten van Mauritius de ernst
van de overtreding in aanmerking en passen zij het proportionaliteitsbeginsel toe. Schorsing of intrekking van een
vangstvergunning zal voor de toepassing van hetgeen is bepaald in punt 1, onder b), als overmacht worden beschouwd.
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De delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de gemachtigde van de reder op Mauritius
worden binnen 24 uur schriftelijk ervan in kennis gesteld wanneer een vergunning wordt geschorst, ingetrokken of
niet wordt verlengd.
12. Procedure bij aanhouding van vaartuigen
1. Kennisgeving
De voor de visserij bevoegde autoriteit van Mauritius stelt de delegatie van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen op Mauritius en de vlaggenstaat binnen ten hoogste 48 uur schriftelijk ervan in kennis wanneer
een vaartuig uit de Gemeenschap dat de vlag voert van een lidstaat van de Gemeenschap en in het kader van de
visserijovereenkomst opereert, in de visserijzone van Mauritius is aangehouden, en verstrekt een beknopt verslag
over de omstandigheden van en de redenen voor de aanhouding. De delegatie en de vlaggenstaat worden tevens
op de hoogte gehouden van het verloop van de ingeleide procedures en van de getroffen sancties.
2. Afwikkeling van de aanhouding
Overeenkomstig de geldende visserijwetgeving en de in het kader daarvan genomen besluiten, kan de overtreding
worden geregeld:
a) via een schikking; het bedrag van de toegepaste geldboete wordt in dat geval bepaald met inachtneming van de
in de wetgeving van Mauritius vastgestelde minimum- en maximumwaarden,
b) ofwel langs gerechtelijke weg, indien de zaak niet via een schikking kan worden geregeld, overeenkomstig de
wetgeving van Mauritius.
3. Het vaartuig wordt vrijgegeven en de bemanning gemachtigd om de haven te verlaten zodra:
a) bij een schikking, aan de desbetreffende verplichtingen is voldaan, hetgeen moet blijken uit de overlegging van
een bewijs van betaling;
b) ofwel bij een gerechtelijke procedure, in afwachting van de voltooiing ervan een bankwaarborg is verstrekt,
hetgeen moet blijken uit de overlegging van een bewijs van borgstelling.
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Aanhangsel 1
AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING VOOR EEN BUITENLANDS VISSERSVAARTUIG
Naam van de aanvrager: .....................................................................................................................................................................................
Adres van de aanvrager: .....................................................................................................................................................................................
Naam en adres van de bevrachter van het vaartuig indien deze niet de aanvrager is: .................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Naam en adres van de vertegenwoordiger op Mauritius: ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Naam van het vaartuig: ......................................................................................................................................................................................
Vaartuigtype: ...........................................................................................................................................................................................................
Land van registratie: .............................................................................................................................................................................................
Registratiehaven en -nummer: ..........................................................................................................................................................................
Op het vaartuig aangebrachte identificatietekens: .......................................................................................................................................
Roepletters en frequentie van de radio: .........................................................................................................................................................
Faxnummer van het vaartuig: ...........................................................................................................................................................................
Lengte van het vaartuig: .....................................................................................................................................................................................
Breedte van het vaartuig: ....................................................................................................................................................................................
Motortype en -vermogen: ...................................................................................................................................................................................
Brutoregistertonnage: ............................................................................................................................................................................................
Nettoregistertonnage: ............................................................................................................................................................................................
Minimumaantal bemanningsleden voor volledige bemanning: ...............................................................................................................
Meestal uitgeoefend type van visserij: ............................................................................................................................................................
Soorten waarop zal worden gevist .................................................................................................................................................................
Gewenste geldigheidsduur: .................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens juist zijn.
Datum: ........................................................................................... Handtekening: ...........................................................................................
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Aanhangsel 3
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TOTAAL

Aantal
uren

Aantal geviste
uren

Vissoorten

Aanvoerhaven:

Vismethode:

Maand

Jaar

Totaal

NL

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

Breedtegraad

Visserijzone

Lengtegraad

Brutotonnage (GT):

Vlaggenstaat:

Datum

Motorvermogen:

Naam van het vaartuig:

VISSERIJ MET LIJNEN

Aanhangsel 4
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Publicatieblad van de Europese Unie
L 348/13

L 348/14

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

24.11.2004

VERORDENING (EG) Nr. 2004/2004 VAN DE COMMISSIE
van 23 november 2004
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel
4, lid 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

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.

(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.

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 november 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 november 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002,
blz. 17).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 23 november 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

0702 00 00

052
070
204
999

119,4
62,9
92,3
91,5

0707 00 05

052
204
999

104,6
41,8
73,2

0709 90 70

052
204
999

100,2
92,7
96,5

0805 20 10

204
999

58,7
58,7

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

052
624
999

73,2
79,4
76,3

0805 50 10

052
388
524
528
999

47,2
49,8
65,7
21,1
46,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
720
800
999

139,3
80,8
103,4
67,1
194,4
117,0

0808 20 50

720
999

69,7
69,7

Forfaitaire invoerwaarde

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 2005/2004 VAN DE COMMISSIE
van 23 november 2004
betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van
1 december 2004 tot en met 28 februari 2005
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van
28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 565/2002 van de Commissie van
2 april 2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook (2), en met
name op artikel 8, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De hoeveelheden waarvoor op 17, 18 en 19 november
2004 op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 565/2002 door de traditionele importeurs certificaten
zijn aangevraagd, overtreffen de beschikbare hoeveelheden voor producten van oorsprong uit Argentinië.

(2)

Derhalve moet worden vastgesteld in welke mate de op
22 november 2004 aan de Commissie toegezonden certificaataanvragen kunnen worden ingewilligd en moet,
per importeurscategorie en per oorsprong van het pro-

duct, worden bepaald tot welke data de afgifte van certificaten moet worden geschorst,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Invoercertificaataanvragen die op grond van artikel 3, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 565/2002 zijn ingediend op 17, 18
en 19 november 2004 en die aan de Commissie zijn toegezonden op 22 november 2004, worden ingewilligd tot de in
bijlage I van deze verordening vermelde percentages van de
gevraagde hoeveelheden.
Artikel 2
Voor de betrokken importeurscategorie en de betrokken
oorsprong worden de invoercertificaataanvragen op grond van
artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 565/2002 die
betrekking hebben op het kwartaal van 1 december 2004 tot
en met 28 februari 2005 en die na 19 november 2004 en vóór
de in bijlage II van deze verordening genoemde datum zijn
ingediend, afgewezen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 24 november 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 november 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van
11.1.2003, blz. 64).
(2) PB L 86 van 3.4.2002, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 537/2004 (PB L 86 van 24.3.2004, blz. 9).
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BIJLAGE I

Toekenningspercentages
Oorsprong producten
China

Andere derde landen dan
China en Argentinië

Argentinië

— traditionele importeurs
(artikel 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 565/2002)

—

—

52,212

— nieuwe importeurs
(artikel 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 565/2002)

—

—

—

„X”: Voor deze oorsprong geen contingent voor het betrokken kwartaal.
„—”: Er is de Commissie geen certificaataanvraag toegezonden.

BIJLAGE II

Data
Oorsprong producten

China

Andere derde landen dan
China en Argentinië

Argentinië

— traditionele importeurs
(artikel 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 565/2002)

28.2.2005

—

28.2.2005

— nieuwe importeurs
(artikel 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 565/2002)

28.2.2005

3.1.2004

28.2.2005

NL

L 348/18

Publicatieblad van de Europese Unie

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

COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 2004
betreffende technische richtsnoeren inzake bemonstering en opsporing van genetisch gemodificeerde organismen en materiaal geproduceerd met genetisch gemodificeerde organismen, als of in
producten aangeboden, in het kader van Verordening (EG) nr. 1830/2003
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/787/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 211, tweede
streepje,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003
betreffende de traceerbaarheid en de etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de
traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (1) stelt een systeem in voor het doorgeven en
bijhouden van gegevens tussen exploitanten in elke fase van het in de handel brengen van producten
die genetisch gemodificeerde organismen, hierna „GGO's” genoemd, bevatten of die uit dergelijke
organismen bestaan, alsook van met GGO's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, maar
vereist niet dat de exploitanten die producten in elke fase van het in de handel brengen bemonsteren
en beproeven op de aanwezigheid van GGO's of met GGO's geproduceerd materiaal.

(2)

Krachtens artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1830/2003 dienen de lidstaten er evenwel op toe
te zien dat passende inspecties en andere controlemaatregelen, met inbegrip van steekproeven en
(kwalitatieve en kwantitatieve) tests, worden uitgevoerd om de naleving van die verordening te
garanderen.

(3)

Om een gecoördineerde aanpak van deze inspecties en controlemaatregelen te vergemakkelijken,
bepaalt artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1830/2003 dat technische richtsnoeren moeten
worden vastgesteld voor de bemonstering van producten en de beproeving daarvan op de aanwezigheid van GGO's en materiaal van met GGO's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders.

(4)

Deze richtsnoeren dienen betrekking te hebben op producten waarvoor toelating is verleend om ze in
de handel te brengen, maar zij laten artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees
Parlement en de Raad (2) betreffende GGO’s waarvoor in de Europese Unie geen toelating is verleend,
onverlet.

(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24.
(2) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1830/2003.
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(5)

Bemonstering en opsporing dienen plaats te vinden overeenkomstig gedegen wetenschappelijke en
statistische protocollen teneinde een passend betrouwbaarheidsniveau voor de opsporing van GGO's
en met GGO's geproduceerd materiaal te garanderen.

(6)

Bij het opstellen van deze richtsnoeren is het bij artikel 30 van Richtlijn 2001/18/EG ingestelde
comité geraadpleegd en is rekening gehouden met de werkzaamheden van de bevoegde nationale
instanties, het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Communautair
Referentielaboratorium.

(7)

Ingeval partijen niet genetisch gemodificeerd zaad of ander plantaardig teeltmateriaal moeten voldoen
aan normen ten aanzien van de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van
genetisch gemodificeerde zaden of ander plantaardig teeltmateriaal, moet in de context van de
specifieke wetgeving betreffende zaden en ander plantaardig teeltmateriaal een juridisch verbindend
protocol inzake bemonstering en beproeving op de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde zaden
of ander plantaardig teeltmateriaal worden opgesteld; de elementen van dat protocol moeten waar
passend ook de basis vormen voor de bemonstering en beproeving van andere genetisch gemodificeerde gewassen waarop bovenvermelde wetgeving niet van toepassing is,

BEVEELT AAN:

I. ALGEMENE BEGINSELEN

1.

Bij het uitvoeren van het bepaalde in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1830/2003 houden de
lidstaten rekening met:

a) de antecedenten van de exploitanten wat betreft de naleving van de relevante wetgeving;

b) de betrouwbaarheid van eventuele controles die de exploitanten reeds hebben uitgevoerd;

c) situaties waarin een vermoeden van niet-naleving bestaat;

d) het gebruik van middelen die evenredig zijn met het nagestreefde specifieke doel, met name in het
licht van de bestaande ervaring, en

e) de mate van heterogeniteit en het punt in de toeleveringsketen waar de beproeving wordt uitgevoerd.

2.

Officiële controles moeten worden uitgevoerd zonder voorafgaande waarschuwing, behalve in gevallen waarin een voorafgaande kennisgeving aan de exploitant noodzakelijk is.

3.

Er dienen officiële controles te worden uitgevoerd in alle fasen van de productie, verwerking, opslag
en distributie van producten die GGO's of met GGO's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders
bevatten of kunnen bevatten, ook op het punt van invoer (1).

(1) Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1830/2003 moeten gegevens over niet in de Europese Unie
toegelaten GGO's, voorzover beschikbaar, in een centraal register worden opgenomen.
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4.

Bij de officiële controles mag geen onderscheid worden gemaakt tussen producten die bestemd zijn
voor uitvoer naar landen buiten de Gemeenschap en producten die bestemd zijn om in de Gemeenschap in de handel te worden gebracht.

5.

Exploitanten van wie de producten worden bemonsterd en geanalyseerd, dienen het recht te hebben
om een tegenexpertise te verzoeken. Officiële instanties dienen een voldoende aantal contramonsters
voor handhavings- en expertisedoeleinden te nemen teneinde het recht van de exploitanten om
beroep in te stellen te waarborgen en, overeenkomstig de voorschriften van de nationale wetgeving,
in een tegenexpertise te voorzien.

6.

Er mogen andere bemonsteringsstrategieën worden gebruikt dan die welke in deze richtsnoeren
worden aanbevolen.

7.

Er mogen andere beproevingsstrategieën worden gebruikt dan die welke in deze richtsnoeren worden
aanbevolen, op voorwaarde dat die methoden door het bij Verordening (EG) nr. 1829/2003 ingestelde Communautair Referentielaboratorium worden goedgekeurd.

8.

Onverminderd specifieke voorschriften die zijn vastgelegd in de EU-wetgeving met betrekking tot
levensmiddelen-, diervoeder- en andere controles, en met name Richtlijn 95/53/EG tot vaststelling
van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding,
Richtlijn 70/373/EEG betreffende de invoering van gemeenschappelijke bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van veevoeders, Richtlijn 89/397/EEG inzake de officiële controle
op levensmiddelen en Richtlijn 93/99/EEG betreffende aanvullende maatregelen inzake de officiële
controle op levensmiddelen, zien de lidstaten erop toe dat officiële controles worden uitgevoerd
teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1830/2003 te realiseren.

II. DEFINITIES

a)

Partij: een onderscheidbare en gespecificeerde hoeveelheid materiaal.

De volgende definities houden rekening met de aard van het materiaal waaruit de partij bestaat en zijn
in overeenstemming met de ISTA, de ISO-normen 6644 en 13690 en de FAO (internationale normen
voor fytosanitaire maatregelen):

Partij zaad: een gespecificeerde hoeveelheid zaad, fysiek identificeerbaar en homogeen, die de in de
richtlijnen betreffende zaden vastgestelde maximumomvang van partijen niet overtreft en die de
totaliteit van een zending dan wel een deel van een zending uitmaakt.

Partij ander plantaardig teeltmateriaal: een aantal eenheden van één type goederen, identificeerbaar op
basis van zijn homogene samenstelling, oorsprong, enz., dat de in de richtlijnen betreffende ander
plantaardig teeltmateriaal vastgestelde maximumomvang van partijen niet overtreft en dat de totaliteit
van een zending dan wel een deel van een zending uitmaakt.

Partij levensmiddel- of diervoederproducten: een hoeveelheid product die in één keer wordt verzonden of
ontvangen en waarop een specifiek contract of vervoerdocument betrekking heeft.

b)

Basismonster: de kleine, gelijke hoeveelheid product die op ieder afzonderlijk bemonsteringspunt over
de gehele diepte aan de partij wordt onttrokken (statische bemonstering) of die gedurende een nader
gespecificeerd tijdsinterval aan de productstroom wordt onttrokken (bemonstering van goederenstromen).

c)

Gearchiveerd basismonster: een basismonster dat gedurende een specifieke periode wordt bewaard voor
verdere analyse.
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d)

Bulkmonster: de hoeveelheid product die wordt verkregen door samenvoeging en menging van de uit
een specifieke partij getrokken basismonsters.

e)

Laboratoriummonster: een aan het bulkmonster onttrokken hoeveelheid product die bestemd is voor
laboratoriumonderzoek en beproeving.

f)

Monster voor analyse: homogenaat van het laboratoriummonster, bestaande uit het hele laboratoriummonster of een representatief deel daarvan.

g)

Contramonster: een monster dat gedurende een specifieke periode wordt bewaard voor handhavings- of
expertisedoeleinden.

h)

Percentage genetisch gemodificeerd DNA: het aantal genetisch gemodificeerde DNA-kopieën gedeeld door
het aantal doeltaxonspecifieke DNA-kopieën, uitgedrukt als percentage en berekend op basis van het
aantal haploïde genomen.

III. BEGINSELEN INZAKE DE BEMONSTERINGSPROTOCOLLEN

1.

De lidstaten dienen, wanneer zij inspecties uitvoeren om te controleren of de exploitanten de artikelen
4 en 5 van Verordening (EG) nr. 1830/2003 naleven, rekening te houden met de richtsnoeren inzake
bemonsteringsprotocollen voor producten die uit GGO's bestaan, GGO's bevatten of met GGO's zijn
geproduceerd.

2.

Het uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1829/2003 opgerichte Communautair Referentielaboratorium en de laboratoria die door de lidstaten worden aangewezen om deel uit te maken van het
Europees Netwerk van GGO-laboratoria (hierna „ENGL” genoemd) verstrekken nadere richtsnoeren en
assistentie met betrekking tot de bemonsteringsmethoden die binnen het toepassingsgebied van deze
aanbeveling vallen.

3.

Voor de bepaling van de aanwezigheid van GGO's moeten geharmoniseerde bemonsteringsprocedures
worden toegepast. Deze procedures zijn van toepassing op partijen zaad en ander plantaardig teeltmateriaal, levensmiddelen, diervoeders en basisproducten afkomstig uit de landbouw.

4.

De hierna omschreven bemonsteringsprocedures moeten garanderen dat de monsters die worden
verzameld en geanalyseerd, representatief zijn voor de diverse te onderzoeken goederen. De bemonsteringsprotocollen voor de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde zaden en ander plantaardig
teeltmateriaal in partijen zaad moeten worden opgesteld overeenkomstig de specifieke wetgeving
betreffende zaden en ander plantaardig teeltmateriaal; de bemonsteringsstrategieën voor bulkgoederen
en levensmiddel- en diervoederproducten worden in afzonderlijke rubrieken behandeld teneinde rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze goederen.

IV. BEMONSTERINGSPROTOCOLLEN

1.

Bemonstering van partijen zaad en ander plantaardig teeltmateriaal
In deze rubriek wordt de opsporing behandeld van genetisch gemodificeerde zaden of ander plantaardig teeltmateriaal in partijen zaad of ander plantaardig teeltmateriaal van niet genetisch gemodificeerde rassen of klonen, alsook de opsporing van genetisch gemodificeerde zaden of ander plantaardig teeltmateriaal met een andere genetische modificatie dan die welke voor een partij zaad of
ander plantaardig teeltmateriaal van een genetisch gemodificeerd ras of kloon is aangegeven.
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De monsters moeten worden genomen overeenkomstig de gangbare internationale methoden en,
voorzover van toepassing, uit partijen van de in de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG,
68/193/EEG, 92/34/EEG, 98/56/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en
2002/57/EG van de Raad voorgeschreven omvang. De algemene beginselen en methoden voor de
bemonstering van zaden en ander plantaardig teeltmateriaal moeten in overeenstemming zijn met de
regels van de International Seed Testing Association (ISTA) en het desbetreffende ISTA-handboek
over zaadbemonstering.

De bemonsterings- en beproevingsschema's voor zaden of ander plantaardig teeltmateriaal moeten,
wat de statistische risico's betreft, voldoen aan de eisen van de specifieke wetgeving betreffende zaden
en ander plantaardig teeltmateriaal. Het kwaliteitsniveau van een partij zaad of ander plantaardig
teeltmateriaal en de daarmee samenhangende statistische onzekerheid worden omschreven aan de
hand van drempelwaarden voor GGO's en gerelateerd aan het aantal genetisch gemodificeerde DNAkopieën gedeeld door het aantal doeltaxonspecifieke DNA-kopieën, uitgedrukt als percentage en
berekend op basis van het aantal haploïde genomen.

2.

Bemonstering van basisproducten in bulk afkomstig uit de landbouw
Het bemonsteringsprotocol is gebaseerd op een tweestapsprocedure die het mogelijk maakt om
indien nodig een schatting van het percentage GGO's in de partij te verkrijgen met het bijbehorende
onzekerheidsniveau, uitgedrukt als standaarddeviatie (SD), zonder dat aannames hoeven te worden
gemaakt met betrekking tot een mogelijk heterogene verdeling van de GGO's.

Met het oog op de schatting van de SD moet in eerste instantie een bulkmonster worden samengesteld en moet het daarvan afgeleide „monster voor analyse” worden geanalyseerd op de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal. Indien het resultaat van de analyse in de buurt ligt van de
vastgestelde drempelwaarde (± 50 % van die waarde), verdient het aanbeveling de gearchiveerde basismonsters afzonderlijk te analyseren om een schatting van de desbetreffende onzekerheid te verkrijgen.

Met de volgende documenten moet rekening worden gehouden:

a) ISO-norm 6644 (2002);

b) ISO-norm 13690 (1999);

c) ISO-norm 5725 (1994);

d) ISO-norm 2859 (1985);

e) ISO-norm 542 (1990).

2.1.

Protocol voor de bemonstering van bulkpartijen landbouwgoederen
Het verdient aanbeveling om de bemonstering van bulkgoederen (graan, oliehoudende zaden) uit te
voeren overeenkomstig de algemene beginselen en bemonsteringsmethoden die staan beschreven in
de ISO-normen 6644 en 13690. In het geval van goederenstromen wordt de bemonsteringstijd
overeenkomstig ISO-norm 6644 als volgt vastgesteld: totale lostijd/totaal aantal basismonsters. In
het geval van statische bemonstering dienen de basismonsters op specifieke bemonsteringspunten te
worden genomen. Die bemonsteringspunten moeten uniform over het totale volume van de partij
zijn verdeeld, overeenkomstig de in ISO-norm 13690 uiteengezette beginselen. Het aantal basismonsters of bemonsteringspunten (waar de basismonsters voor de samenstelling van het bulkmonster en de te archiveren basismonsters worden genomen), wordt vastgesteld overeenkomstig de
omvang van de partij, en wel als volgt:
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Omvang van de partij (in t)
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Omvang van het bulkmonster (in kg)

Aantal basismonsters

≤ 50

5

10

100

10

20

250

25

50

≥ 500

50

100

In het geval van partijen waarvan de omvang begrepen is tussen 50 en 500 t dient de omvang van
het bulkmonster 0,01 % van de totale omvang van de partij te bedragen. In het geval van partijen
kleiner dan 50 t bedraagt de omvang van het bulkmonster 5 kg. In het geval van partijen groter dan
500 t bedraagt de omvang van het bulkmonster 50 kg. Gedurende ieder bemonsteringsinterval
(systematische bemonstering) respectievelijk op ieder bemonsteringspunt (statische bemonstering)
wordt een monster van 1 kg genomen, dat wordt gesplitst in twee delen van 0,5 kg: één deel dat
wordt gebruikt als basismonster voor het samenstellen van het bulkmonster en één dat als gearchiveerd basismonster wordt opgeslagen.

De bemonstering van materialen waarvan de componenten groter zijn dan graankorrels (bijvoorbeeld
vruchten, wortelstokken, aardappelen) dient overeenkomstig ISO-norm 2859 te geschieden. De bemonstering van oliehoudende zaden dient overeenkomstig ISO-norm 542 te geschieden.

2.2.

Protocol voor de voorbereiding van de monsters voor analyse
Het verdient aanbeveling, een meerstapsprotocol toe te passen teneinde de kosten te drukken en het
statistisch onderscheidingsvermogen te maximaliseren in overeenstemming met van tevoren vastgestelde acceptatieniveaus.

Ter verkrijging van een bulkmonster worden om te beginnen de overeenkomstig punt 2.1 verkregen
basismonsters samengevoegd en grondig gemengd overeenkomstig de procedures van de ISO-normen 13690 en 6644.

Het bulkmonster wordt gebruikt om overeenkomstig de procedures van de ISO-normen 13690 en
6644 een monster voor analyse samen te stellen, dat op de aanwezigheid van GGO's wordt onderzocht overeenkomstig de in rubriek V beschreven „protocollen voor analytische beproeving/beproevingsmethoden”. Indien het bij de analyse verkregen resultaat in de buurt ligt van de vastgestelde
drempelwaarde (drempelwaarde ± 50 % van die waarde), kan een schatting van de desbetreffende
onzekerheid noodzakelijk zijn (een protocol voor de schatting van deze onzekerheid is opgenomen
in punt 2.3).

2.3.

Protocol voor de schatting van de onzekerheid
Indien er 20 of minder gearchiveerde basismonsters beschikbaar zijn, zoals in het geval van kleinere
partijen, worden alle monsters afzonderlijk geanalyseerd en dient een beslissing inzake etikettering te
worden genomen.

Indien er meer dan 20 gearchiveerde basismonsters beschikbaar zijn, worden daaruit op aselecte
wijze 20 monsters gekozen en afzonderlijk op de aanwezigheid van GGO's onderzocht. De resultaten
van de analyse van deze 20 monsters worden gebruikt voor de schatting van het GGO-gehalte van de
partij en de desbetreffende onzekerheid, uitgedrukt als standaarddeviatie (SD). Indien de uit de analyse
van de 20 monsters resulterende onzekerheid aanvaardbaar is, is geen verdere analyse van de
resterende gearchiveerde basismonsters noodzakelijk. Indien het desbetreffende onzekerheidsniveau
daarentegen niet aanvaardbaar is, moeten extra analyses van de resterende gearchiveerde basismonsters worden uitgevoerd.

Het aantal extra monsters dat dient te worden geanalyseerd, wordt per geval vastgesteld in het licht
van het onzekerheidsniveau dat op basis van de analyse van de eerste 20 monsters werd berekend.
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Het sequentiële analyseproces wordt voortgezet tot zich ten minste een van de volgende twee
situaties voordoet:
— het geraamde GGO-gehalte van de partij (gemiddeld GGO-gehalte van de geanalyseerde gearchiveerde basismonsters) ligt boven of onder het volgende interval: (vastgestelde grenswaarde ± 50 %
van die waarde); of
— de onzekerheid met betrekking tot het gemeten GGO-gehalte van de partij bereikt een aanvaardbaar niveau (± 50 % van het gemiddelde van de analyseresultaten).

Ingeval alle monsters werden geanalyseerd, moet een beslissing inzake etikettering worden genomen.

2.4.

Protocol voor de bemonstering van partijen levensmiddel- en diervoederproducten
De bemonstering van voorverpakte levensmiddel- en diervoederproducten geschiedt overeenkomstig
de procedures van ISO-norm 2859.

De bemonstering van niet-voorverpakte levensmiddel- en diervoederproducten geschiedt overeenkomstig het in punt 2.1 beschreven protocol.

V. PROTOCOLLEN VOOR ANALYTISCHE BEPROEVING/BEPROEVINGSMETHODEN

1.

Het uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1829/2003 opgerichte Communautair Referentielaboratorium en de laboratoria die door de lidstaten worden aangewezen om deel uit te maken van het ENGL
verstrekken nadere richtsnoeren en assistentie met betrekking tot de beproevingsmethoden die binnen het toepassingsgebied van deze aanbeveling vallen.

2.

Vereisten met betrekking tot de laboratoria
De laboratoria van de lidstaten waar analyses worden uitgevoerd overeenkomstig deze aanbeveling,
dienen erkend te zijn overeenkomstig EN ISO/IEC 17025/1999 of gecertificeerd te zijn in het kader
van een passende regeling en zij dienen geregeld deel te nemen aan geschiktheidsbeproevingsprogramma's die door nationaal of internationaal erkende laboratoria en/of nationale of internationale
organisaties worden opgezet of gecoördineerd.

Levensmiddelen die overeenkomstig deze aanbeveling ter analyse worden aangeboden, moeten worden geanalyseerd in laboratoria die voldoen aan het bepaalde in artikel 3 van Richtlijn 93/99/EEG.

Het analytisch onderzoek van de monsters dient plaats te vinden in overeenstemming met de
algemene laboratoriumvoorschriften en procedurele eisen van de Europese ontwerp-norm prEN
ISO 24276:2002.

3.

Voorbereiding van de te analyseren monsters
Bij de monsterneming wordt ernaar gestreefd een representatief en homogeen laboratoriummonster
te verkrijgen dat vrij is van secundaire verontreiniging. De lidstaten moeten gebruik maken van de
Europese ontwerp-normen prEN ISO 24276:2002 en prEN ISO 21571:2002, waarin strategieën
worden aangegeven voor de homogenisering van het laboratoriummonster, de samenstelling van
een proefmonster uit het laboratoriummonster, de voorbereiding van het proefmonster en de extractie van de doel-analyt.

Het nemen van zaadmonsters dient te geschieden overeenkomstig de internationale regels voor de
beproeving van zaden van de ISTA. Het nemen van monsters van plantaardig teeltmateriaal dient te
geschieden overeenkomstig de gangbare internationale methoden, voorzover dergelijke methoden
bestaan.
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Analytische beproeving
Bij de huidige stand van de wetenschappelijke kennis is het niet zo dat één enkele methode het
mogelijk maakt, alle GGO's of materiaal van met GGO's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders die in de handel mogen worden gebracht, op te sporen en te kwantificeren.

Er bestaan diverse beproevingstechnieken die waarschijnlijk even betrouwbare resultaten opleveren.
Deze omvatten in voorkomend geval de volgende methoden, afzonderlijk of in combinatie:

a) kwalitatieve methoden die specifiek zijn voor bepaalde modificaties, sequenties of genetische
elementen;

b) kwantitatieve methoden die specifiek zijn voor bepaalde modificaties, sequenties of genetische
elementen.

Het kan dienstig zijn, eerst een screeningmethode toe te passen om te bepalen of er al dan niet
GGO’s aanwezig zijn. Leidt dit tot een positief resultaat, dan dienen methoden te worden toegepast
die specifiek zijn voor een genetische sequentie en/of genetische modificatie. Indien verschillende
GGO’s in de handel zijn die dezelfde genetische sequentie bevatten, wordt het gebruik van een
modificatiespecifieke methode sterk aanbevolen. De resultaten van de kwantitatieve analyse worden
weergegeven als het aantal genetisch gemodificeerde DNA-kopieën gedeeld door het aantal doeltaxonspecifieke DNA-kopieën, uitgedrukt als percentage en berekend op basis van het aantal haploïde
genomen. Voorzover mogelijk moeten de laboratoria methoden gebruiken die conform internationaal
erkende criteria (bijvoorbeeld ISO 5725/1994 of het geharmoniseerde protocol van de IUPAC) zijn
gevalideerd, en dienen zij gebruik te maken van gecertificeerd referentiemateriaal.

Een geactualiseerde lijst van gevalideerde methoden, met inbegrip van de gevalideerde methoden die
bij de Codex Alimentarius zijn aangemeld, is beschikbaar op http://biotech.jrc.it

5.

Ontbreken van gevalideerde methoden
Wanneer zich het geval voordoet dat er geen gevalideerde methode bestaat, bijvoorbeeld om na te
gaan of er GGO’s aanwezig zijn of niet, dienen de laboratoria van de lidstaten een interne validatie
van de methode overeenkomstig internationaal erkende criteria uit te voeren. Indien er geen gevalideerde methode beschikbaar is voor een bepaalde matrix, verdient het aanbeveling uit de databank op
http://biotech.jrc.it een methode te selecteren die voor een soortgelijke matrix of uitgangsmateriaal is
gevalideerd. Alvorens voor een dergelijke methode wordt gekozen, moeten de prestaties ervan op de
matrix in kwestie worden beproefd.

6.

Rapportage en interpretatie van de resultaten van de analyses
In het geval van kwalitatieve methoden is de aantoonbaarheidsgrens („limit of detection”, LOD) het
laagste niveau waarbij de analyt op betrouwbare wijze kan worden aangetoond, gegeven het aantal
exemplaren van het genoom van het doeltaxon dat voorhanden is.

In het geval van kwantitatieve methoden is de bepaalbaarheidsgrens („limit of quantification”, LOQ)
het laagste niveau waarbij de analyt op betrouwbare wijze kan worden gekwantificeerd, gegeven het
aantal exemplaren van het genoom van het doeltaxon dat voorhanden is. De resultaten van de
kwantitatieve analyses dienen te worden gerapporteerd als het aantal genetisch gemodificeerde
DNA-kopieën gedeeld door het aantal doeltaxonspecifieke DNA-kopieën, uitgedrukt als percentage
en berekend op basis van het aantal haploïde genomen. Indien het gehalte aan genetisch gemodificeerde doelsequentie lager is dan de LOQ, wordt alleen een kwalitatief resultaat gerapporteerd.

Aanbevolen wordt bij de interpretatie van de resultaten de aanwijzingen te volgen die worden
verstrekt in de Europese ontwerp-norm prEN ISO 24276:2002.
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VI. SLOTBEPALINGEN

De bemonsterings- en opsporingsmethodiek, met inbegrip van de desbetreffende protocollen en documenten, moet verder worden ontwikkeld en verfijnd, waarbij rekening dient te worden gehouden met eventuele
wijzigingen in de drempels en drempelwaarden die zijn vastgesteld bij de artikelen 12, 24 en 47 van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 en artikel 21, leden 2 en 3, van Richtlijn 2001/18/EG en krachtens
andere Gemeenschapswetgeving, en voorts met het verslag uit hoofde van artikel 12 van Verordening
(EG) nr. 1830/2003 over de uitvoering van die verordening, de vooruitgang van de techniek en de ontwikkelingen in internationale fora.
Gedaan te Brussel, 4 oktober 2004.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie
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EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VAN HET EESC
(van kracht vanaf 24 oktober 2004)
(2004/788/EG, Euratom)

In deze editie zijn samengevoegd:
— Het reglement van orde van het Europees Economisch en Sociaal Comité, goedgekeurd tijdens de zitting van 17 juli
2002 (PB L 268 van 4.10.2002) en
— de wijzigingen die bij besluit van de voltallige vergadering zijn goedgekeurd:
1. wijzigingen van het reglement van orde van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 februari 2003;
2. wijzigingen van het reglement van orde van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 maart 2004.
Het secretariaat-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft de door de voltallige vergadering
goedgekeurde wijzigingen verwerkt in het reglement van orde en daarbij aangegeven welke artikelen gewijzigd zijn,
door middel van een cijfer (1) of (2), corresponderend met de punten 1 en 2 hierboven.

INLEIDING

1.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (hierna „het
Comité” genoemd) vertegenwoordigt de verschillende economische en sociale geledingen van de georganiseerde civiele samenleving. Het Comité, dat in 1957 bij het Verdrag van Rome is
ingesteld, staat als officieel adviesorgaan de instellingen bij.

2.
De adviestaak van het Comité maakt het zijn leden, en dus
de organisaties die deze vertegenwoordigen, mogelijk deel te
nemen aan het communautaire besluitvormingsproces. De
soms diametraal tegenovergestelde meningen en de dialoog
die de leden aangaan zijn niet alleen een zaak van de traditionele sociale partners, namelijk de werkgevers (groep I) en de
werknemers (groep II), maar ook van de vertegenwoordigers van
alle andere maatschappelijke belangengroeperingen (groep III).
De expertise van de leden, de dialoog en het daaruit voortvloeiende streven naar convergentie van standpunten kunnen de
kwaliteit en de geloofwaardigheid van de communautaire besluitvorming verhogen, in die zin dat de Europese burgers aldus
meer inzicht krijgen in de wijze waarop de besluiten tot stand
komen, en deze gemakkelijker accepteren. De voor de democratie noodzakelijke transparantie wordt zo verbeterd.

maatschappelijk middenveld en het fungeert als een bruggenhoofd tussen deze organisaties en de instellingen van de Europese Unie.
4.
In zijn dubbele functie van discussieforum en adviesorgaan draagt het Comité bij tot de gewenste verbetering van
de democratische uitdrukkingsmogelijkheden bij het functioneren van de Europese Unie en bij haar betrekkingen met de
economische en sociale kringen in derde landen. Het Comité
helpt zodoende mee een echt Europees bewustzijn te ontwikkelen.
5.
Om zijn taken goed te kunnen vervullen, heeft het
Comité, overeenkomstig artikel 260, tweede alinea, van het
EG-Verdrag, het volgende reglement van orde goedgekeurd op
17 juli 2002.

TITEL I
ORGANISATIE VAN HET COMITÉ
HOOFDSTUK I

Installatie van het Comité
3.
Binnen het Europese institutionele bestel vervult het Comité een specifieke functie: het is bij uitstek de vertegenwoordiger van en het overlegforum voor de organisaties uit het

Artikel 1
1.
Het Comité oefent zijn werkzaamheden in vierjarige perioden uit.
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2.
Het Comité wordt na elke vierjaarlijkse vernieuwing door
het oudste lid bijeengeroepen, zo mogelijk binnen ten hoogste
één maand nadat de leden van het Comité van hun benoeming
door de Raad in kennis zijn gesteld.

Artikel 2
1.
Het Comité kent de volgende organen: de voltallige vergadering, het bureau, de voorzitter en de gespecialiseerde afdelingen.

2.
Het Comité is onderverdeeld in drie „groepen”, waarvan de
samenstelling en de rol zijn vastgelegd in artikel 27.

HOOFDSTUK II

Bureau
Artikel 3 (2)
1.
Het bureau van het Comité bestaat uit 37 leden; er wordt
zorg voor gedragen dat alle nationaliteiten vertegenwoordigd
zijn.

2.

De samenstelling is als volgt:

a) een voorzitter, twee vice-voorzitters en 25 rechtstreeks door
de voltallige vergadering gekozen leden;
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Artikel 4
1.
Tijdens de eerste, conform artikel 1 gehouden vergadering,
kiest het Comité onder leiding van het oudste lid, uit zijn
midden, de voorzitter, de beide vice-voorzitters, de voorzitters
van de gespecialiseerde afdelingen en de overige leden van het
bureau, die geen groepsvoorzitter mogen zijn, voor een periode
van twee jaar te rekenen vanaf de datum van installatie van het
Comité.
2.
Onder voorzitterschap van het oudste lid mogen uitsluitend discussies gevoerd worden die betrekking hebben op deze
verkiezingen.
Artikel 5
De aftredende voorzitter roept de vergadering bijeen waarin de
verkiezing van het bureau voor de laatste twee jaar van de
vierjarige mandaatperiode plaatsvindt. Deze vergadering wordt
onder voorzitterschap van de aftredende voorzitter gehouden
aan het begin van de zitting van de maand waarin het mandaat
van het voor de eerste helft van de vierjarige periode gekozen
bureau afloopt.
Artikel 6
1.
Het Comité kan uit zijn midden een voorbereidingscommissie aanwijzen, bestaande uit één vertegenwoordiger per lidstaat, die de kandidaatstellingen in ontvangst moet nemen en
aan de voltallige vergadering een kandidatenlijst moet voorleggen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.
2.
Het Comité spreekt zich overeenkomstig de bepalingen
van dit artikel uit over de lijst of lijsten van kandidaten voor
het bureau en het presidium.

b) de drie overeenkomstig artikel 27 gekozen groepsvoorzitters;

c) de voorzitters van de zes gespecialiseerde afdelingen.

3.
De voorzitter wordt beurtelings gekozen uit de leden van
de drie groepen.

4.
De voorzitter en de vice-voorzitters kunnen na afloop van
hun eerste tweejarige ambtstermijn niet voor nog eens twee jaar
in hun respectieve functies worden herkozen.

5.
De vice-voorzitters worden gekozen uit de leden van de
twee groepen waartoe de voorzitter niet behoort.

6.
Bij de verkiezing van de leden van het bureau moet het in
lid 1 van dit artikel vastgelegde beginsel in acht worden genomen en moet worden gezorgd voor evenwicht tussen de
overeenkomstig artikel 27 ingestelde groepen.

3.
Het Comité kiest, eventueel in achtereenvolgende stemronden, de leden van het bureau, met uitzondering van de groepsen de afdelingsvoorzitters; gestemd wordt over een of meer
kandidatenlijsten.
4.
Er worden alleen volledige lijsten in stemming gebracht
die voldoen aan het bepaalde in artikel 3 en die vergezeld gaan
van een verklaring van instemming van elke kandidaat afzonderlijk.
5.
Tot lid van het bureau worden gekozen de kandidaten van
de lijst waarop het grootste aantal, doch ten minste één vierde
van de geldige stemmen is uitgebracht.
6.
Uit de conform lid 3 gekozen leden van het bureau kiest
de voltallige vergadering vervolgens, met gewone meerderheid
van stemmen, de voorzitter en de vice-voorzitters.
7.
Het Comité gaat daarop over tot de verkiezing van de
voorzitters van de gespecialiseerde afdelingen, met gewone
meerderheid van stemmen.
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8.
Ten slotte houdt het Comité nog een algemene stemming
over de samenstelling van het bureau in zijn geheel. Hierbij is
een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.
Artikel 7
Indien een lid van het bureau niet in staat is zijn functie uit te
oefenen, of in de gevallen zoals omschreven in artikel 70, lid 2,
wordt dit lid voor de rest van de periode vervangen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
Artikel 8 (2)
1.
Het bureau wordt door de voorzitter, hetzij ambtshalve,
hetzij op verzoek van tien leden bijeengeroepen.
2.
Van elke vergadering van het bureau worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden het bureau ter goedkeuring
voorgelegd.
3.
Het bureau stelt de voorschriften voor zijn eigen functioneren vast.
4.
Het regelt de interne organisatie en werkwijze van het
Comité en stelt de uitvoeringsbepalingen van het reglement
van orde vast.
5.
Het bureau en de voorzitter oefenen de budgettaire en
financiële bevoegdheden overeenkomstig het financieel reglement en het reglement van orde van het Comité uit.
6.
Het bureau stelt de uitvoeringsbepalingen betreffende de
reis- en verblijfskosten van de leden en hun overeenkomstig
artikel 18 benoemde plaatsvervangers vast, en stelt ook de dagvergoedingen vast van de overeenkomstig artikel 23 benoemde
deskundigen, met inachtneming van de begrotingsprocedure en
de bepalingen van het financieel reglement.
7.
Het bureau draagt beleidsverantwoordelijkheid voor de
algemene leiding van het Comité. Het ziet er bij de uitoefening
van die verantwoordelijkheid met name op toe dat de activiteiten van het Comité, van zijn werkorganen en van de medewerkers van zijn secretariaat geheel sporen met de institutionele
rol die het Comité in de Verdragen is toebedacht.
8.
Het bureau is verantwoordelijk voor een goede benutting
van de beschikbare menselijke hulpbronnen, begrotingsmiddelen en technische hulpmiddelen bij de uitvoering van de taken
waarmee het Comité ingevolge de Verdragen is belast. Het speelt
met name een rol in het kader van de begrotingsprocedure en
bij de organisatie van het secretariaat.
9.
Het bureau kan uit zijn midden ad hocgroepen samenstellen om onder zijn bevoegdheid vallende onderwerpen te
onderzoeken. Andere leden kunnen bij de werkzaamheden
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van die groepen worden betrokken, behalve wanneer het om
de benoeming van ambtenaren gaat.

10.
Het bureau onderzoekt halfjaarlijks de invloed van de
door het Comité uitgebrachte adviezen aan de hand van een
hiertoe opgesteld verslag.

11.
Op verzoek van een lid of van de secretaris-generaal legt
het bureau het reglement van orde en de uitvoeringsbepalingen
nader uit. Zijn bevindingen zijn bindend, maar er kan bezwaar
worden gemaakt tegen de interpretatie bij de voltallige vergadering, die in laatste instantie beslist.

12.
Bij de vierjaarlijkse vernieuwing van het Comité neemt
het aftredend bureau de lopende zaken waar tot de eerste vergadering van het vernieuwde Comité.

Artikel 9
Het bureau kan, in het kader van de interinstitutionele samenwerking, de voorzitter opdracht geven samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met instellingen en organen van de Europese
Unie.

Artikel 10 (2)
1.
Er wordt een „groep begrotingszaken” samengesteld die
het bureau moet bijstaan bij de uitoefening van zijn financiële
en budgettaire bevoegdheden.

2.
De groep begrotingszaken wordt voorgezeten door één
van beide vice-voorzitters onder het gezag van de voorzitter
en bestaat uit negen leden, die op voorstel van de groepen
door het bureau worden benoemd.

3.
In bepaalde gevallen kan het bureau zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan de groep begrotingszaken.

4.
De voorstellen die de groep begrotingszaken met algemene stemmen aanneemt, worden zonder discussie ter goedkeuring aan het bureau voorgelegd.

5.
De groep begrotingszaken werkt mee aan de opstelling
van de begroting en gaat na of de uitvoering ervan correct
verloopt.

6.
De voorzitter van de groep begrotingszaken neemt deel
aan de onderhandelingen met de begrotingsautoriteiten en
brengt daarover verslag uit aan het bureau.

7.
In het kader van haar bevoegdheden verstrekt de groep
begrotingszaken ook advies aan de voorzitter, het bureau en de
voltallige vergadering, en heeft zij een controlefunctie waar het
de diensten van het secretariaat-generaal betreft.
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Artikel 10 bis (2)
1.
Er wordt een „groep communicatie” samengesteld die de
communicatiestrategie van het Comité impulsen moet geven en
deze moet evalueren.

2.
De groep communicatie wordt voorgezeten door één van
beide vice-voorzitters onder het gezag van de voorzitter en bestaat uit negen leden, die op voorstel van de groepen door het
bureau worden benoemd.

HOOFDSTUK III

Presidium
Artikel 11
1.
Het presidium bestaat uit de voorzitter en de twee vicevoorzitters.
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6.
Direct na zijn verkiezing legt de voorzitter de voltallige
vergadering een werkprogramma voor de duur van zijn tweejarige ambtstermijn voor. Aan het einde van deze periode maakt
de voorzitter de balans op van hetgeen verwezenlijkt is.

Over deze twee mededelingen kan door de voltallige vergadering worden gedebatteerd.

Artikel 13 (2)
De beide vice-voorzitters zijn resp. voorzitter van de groep
begrotingszaken en voorzitter van de groep communicatie. Zij
oefenen deze functies uit onder het gezag van de voorzitter.

HOOFDSTUK IV

Gespecialiseerde afdelingen
Artikel 14

2.
Het presidium van het Comité komt bijeen met de groepsvoorzitters om de werkzaamheden van het bureau en van de
voltallige vergadering voor te bereiden. De betrokken voorzitters
van gespecialiseerde afdelingen worden, indien zulks wenselijk
of noodzakelijk is, verzocht deze vergaderingen bij te wonen.

3.
Het presidium komt ten minste tweemaal per jaar bijeen
met de groepsvoorzitters en de voorzitters van de gespecialiseerde afdelingen met het oog op de planning van de werkzaamheden van het Comité.

Artikel 12
1.
De voorzitter leidt de werkzaamheden van het Comité
overeenkomstig de Verdragen en de bepalingen van dit reglement.

1.
Het Comité omvat zes gespecialiseerde afdelingen. Op
voorstel van het bureau kunnen echter nog andere gespecialiseerde afdelingen worden ingesteld door de voltallige vergadering voor beleidsterreinen die onder de Verdragen vallen.

2.
Het Comité stelt de gespecialiseerde afdelingen na elke
vierjaarlijkse vernieuwing opnieuw samen tijdens zijn constituerende zitting.

3.
De lijst van de gespecialiseerde afdelingen en hun bevoegdheden kan bij elke vernieuwing van het Comité opnieuw
worden bezien.

Artikel 15
1.
Het aantal leden van de gespecialiseerde afdelingen wordt,
op voorstel van het bureau, door het Comité vastgelegd.

2.
De voorzitter betrekt de vice-voorzitters voortdurend bij
zijn activiteiten; de voorzitter kan hen met bepaalde taken belasten of sommige van zijn eigen bevoegdheden aan hen overdragen.

3.
De voorzitter kan de secretaris-generaal voor bepaalde
duur, bepaalde taken opdragen.

4.
De voorzitter is bevoegd tot het onderhouden van de
externe betrekkingen van het Comité. Bij bepaalde gelegenheden
kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een vicevoorzitter of aan een lid.

5.
De voorzitter brengt het Comité verslag uit over de in de
periode tussen twee zittingen uit naam van het Comité ondernomen stappen en verrichte handelingen. Over deze mededelingen wordt niet gedebatteerd.

2.
Met uitzondering van de voorzitter, dient elk lid van het
Comité deel uit te maken van minstens één gespecialiseerde
afdeling.

3.
Niemand mag van meer dan twee gespecialiseerde afdelingen deel uitmaken, tenzij door het bureau een afwijking van
deze regel wordt toegestaan om voor een billijke vertegenwoordiging van de lidstaten te zorgen.

4.
De leden van de gespecialiseerde afdelingen worden door
het Comité voor een periode van twee jaar aangewezen; hun
mandaat kan worden verlengd.

5.
Vervanging van het lid van een gespecialiseerde afdeling
geschiedt op dezelfde voorwaarden als de aanwijzing.
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Artikel 16 (2)

HOOFDSTUK V

1.
Het voor de duur van twee jaar gekozen bureau van een
gespecialiseerde afdeling bestaat uit twaalf leden, onder wie een
voorzitter en drie vice-voorzitters, te weten een per groep.

Subcomités en algemeen rapporteur

2.
De verkiezing van de voorzitters van de gespecialiseerde
afdelingen en van de overige leden van de afdelingsbureaus
geschiedt door het Comité.

Artikel 19 (2)
1.
Het Comité kan, bij wijze van uitzondering en op initiatief
van zijn bureau, uit zijn midden subcomités samenstellen, om
over echt horizontale vraagstukken van algemene aard ontwerpadviezen of informatieve rapporten op te stellen die ter beraadslaging aan het bureau en vervolgens aan het Comité moeten
worden voorgelegd.

3.
De voorzitter en de overige bureauleden kunnen herkozen
worden.

4.
Het voorzitterschap van de gespecialiseerde afdelingen
rouleert tussen de drie groepen, met dien verstande dat iedere
twee jaar drie gespecialiseerde afdelingen van voorzitter wisselen. Een groep kan niet langer dan vier jaar achtereen het voorzitterschap van een bepaalde gespecialiseerde afdeling bekleden.

Artikel 17
1.
De gespecialiseerde afdelingen hebben tot taak een advies
of een informatief rapport op te stellen over vraagstukken die
hen worden voorgelegd overeenkomstig artikel 32 van dit reglement.

2.
Voor de behandeling van de onderwerpen waarmee zij
worden belast, kunnen de gespecialiseerde afdelingen uit hun
midden studiegroepen of redactiegroepen vormen; zij kunnen
ook een afdelingsrapporteur aanwijzen die alleen een ontwerp
voorbereidt. De rapporteur moet bijhouden wat de impact van
een uitgebracht advies is en de gespecialiseerde afdeling daarvan
te gelegener tijd op de hoogte stellen.

3.
De benoeming van de rapporteurs en eventuele co-rapporteurs, de samenstelling van de studiegroepen en de redactiegroepen gebeuren aan de hand van voorstellen van de groepen.

2.
Gedurende de perioden tussen de zittingen kan het bureau, onder voorbehoud van latere bekrachtiging door het Comité, subcomités instellen. Een subcomité kan slechts voor één
onderwerp worden ingesteld. Het subcomité houdt op te bestaan, zodra het door hem voorbereide ontwerp-advies of informatief rapport in de voltallige vergadering in stemming is
gebracht.

3.
Wanneer een onderwerp onder de bevoegdheid van meer
dan één gespecialiseerde afdeling valt, dan wordt het subcomité
uit leden van die verschillende afdelingen samengesteld.

4.
De regels betreffende de gespecialiseerde afdelingen zijn
naar analogie op subcomités van toepassing.

Artikel 20
Het Comité kan voor ieder onderwerp waarover het wordt geraadpleegd een algemeen rapporteur aanwijzen.

HOOFDSTUK VI

Waarnemingsposten, hoorzittingen, deskundigen
4.
Studiegroepen mogen niet permanent worden, behoudens
in uitzonderlijke gevallen waarvoor het bureau van tevoren toestemming verleent en zulks dan voor een periode van twee jaar.

Artikel 18
1.
In geval van verhindering kan een lid van het Comité zich
in studiegroepvergaderingen door een plaatsvervanger doen vertegenwoordigen.

2.
Naam en hoedanigheden van de plaatsvervanger moeten
aan het bureau van het Comité worden meegedeeld, dat zijn
goedkeuring moet geven.

3.
De plaatsvervanger oefent in de studiegroepen dezelfde
functies uit als het lid dat hij vervangt.

Artikel 21
1.
Het Comité kan waarnemingsposten instellen wanneer de
aard, de omvang en het specifieke karakter van het te behandelen onderwerp een bijzondere flexibiliteit vergen ten aanzien
van de werkmethoden, de procedures en de in te zetten middelen.

2.
Een waarnemingspost wordt ingesteld bij besluit van de
voltallige vergadering, dat de bekrachtiging vormt van een tevoren door het bureau genomen beslissing over een gezamenlijk
voorstel van de groepen of van een gespecialiseerde afdeling.

3.
In dit besluit worden het doel, de structuur, de samenstelling, de duur van het mandaat en de werkwijze van de waarnemingspost vastgelegd.
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Artikel 22
Indien het belang van een vraag die zich op een bepaald terrein
stelt zulks rechtvaardigt, kunnen de verschillende werkorganen
van het Comité personen van buiten het Comité horen. Als de
raadpleging van externe personen extra kosten met zich meebrengt, dient het betreffende werkorgaan vooraf bij het bureau
van het Comité een verzoek om toestemming in te dienen en
een programma voor te leggen waarin de redenen worden uiteengezet waarom de medewerking van buitenstaanders op bepaalde punten noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 23
Indien het voor de voorbereiding van bepaalde werkzaamheden
noodzakelijk wordt geacht, kan de voorzitter op eigen initiatief
of op voorstel van de groepen, de gespecialiseerde afdelingen of
de rapporteurs, deskundigen aanwijzen, conform de door het
bureau krachtens artikel 8, lid 6, vastgestelde uitvoeringsbepalingen.
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2.
Het Comité onderneemt ook stappen om de oprichting
van sociaal-economische raden of soortgelijke instellingen in
landen waar deze nog niet bestaan, te stimuleren.
Artikel 26
1.
Het Comité kan, op voorstel van zijn bureau, uit zijn
midden delegaties samenstellen voor het onderhouden van contacten met de verschillende economische en sociale geledingen
van de georganiseerde civiele samenleving uit landen of organisaties van landen buiten de Europese Unie.
2.
De samenwerking tussen het Comité en organisaties van
de civiele samenleving in de kandidaat-lidstaten krijgt zijn beslag
in gemengde raadgevende comités voorzover die zijn ingesteld
door de associatieraden. Waar deze niet bestaan, wordt samengewerkt in contactgroepen.
HOOFDSTUK IX

Groepen en categorieën
HOOFDSTUK VII

Artikel 27

Adviescommissies

1.
De leden van het Comité zijn verdeeld over drie „groepen”
die respectievelijk de werkgevers, de werknemers en de andere
sociaal-economische geledingen van de georganiseerde civiele
samenleving vertegenwoordigen.

Artikel 24 (2)
1.
Het Comité kan adviescommissies oprichten. Deze worden
samengesteld uit leden van het Comité en afgevaardigden van
organisaties uit de civiele samenleving die het Comité erbij
wenst te betrekken.

2.
De bevoegdheid tot het oprichten van dergelijke adviescommissies berust bij de voltallige vergadering, die daarmee een
besluit van het bureau bekrachtigt. In het oprichtingsbesluit
worden het doel, de structuur, de samenstelling, de duur van
het mandaat en de werkwijze van de adviescommissie vastgelegd.

3.
Overeenkomstig de leden 1 en 2 kan een „adviescommissie industriële reconversie” (CCMI) worden opgericht, bestaande
uit leden van het Comité en afgevaardigden van de beroepsorganisaties die representatief zijn voor de kolen- en staalsector
en de daarmee verbonden sectoren. De voorzitter van de CCMI
is lid van het bureau en wordt gekozen uit de 25 leden van het
bureau die overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder a), van onderhavig reglement rechtstreeks door de voltallige vergadering worden gekozen.

HOOFDSTUK VIII

Dialoog met de sociaal-economische organisaties in de
Europese Unie en in derde landen

2.
De drie groepen kiezen hun voorzitters en vice-voorzitters. De groepen nemen deel aan de voorbereiding, de organisatie en de coördinatie van de werkzaamheden van het Comité
en diens werkorganen. De groepen verschaffen hun informatie.
Zij beschikken elk over een secretariaat.
3.
De voorzitters van de groepen zijn lid van het bureau
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 2, onder b).
4.
De groepsvoorzitters assisteren het presidium van het Comité bij het uitstippelen van het beleid en zo nodig bij het
controleren van de uitgaven.
5.
De groepsvoorzitters komen in vergadering bijeen met de
voorzitter en de vice-voorzitters van het Comité teneinde gezamenlijk de werkzaamheden van het bureau en van de voltallige vergadering voor te bereiden.
6.
De groepen doen voorstellen aan de voltallige vergadering
voor de verkiezing van de voorzitters van de gespecialiseerde
afdelingen, overeenkomstig artikel 6, lid 7, en van de afdelingsbureaus, overeenkomstig artikel 16.

Artikel 25

7.
De groepen doen voorstellen voor de samenstelling van de
groep begrotingszaken die, overeenkomstig artikel 10, lid 1,
door het bureau wordt ingesteld.

1.
Het Comité kan, op initiatief van het bureau, gestructureerde betrekkingen onderhouden met de sociaal-economische
raden, aanverwante instellingen en organisaties van sociaal-economische aard uit de civiele samenleving in de Europese Unie
en in derde landen.

8.
De groepen doen voorstellen voor de samenstelling van de
waarnemingsposten en de adviescommissies die door de voltallige vergadering worden ingesteld overeenkomstig de artikelen
21 respectievelijk 24.
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9.
De groepen doen voorstellen voor de samenstelling van de
delegaties en de gemengde raadgevende comités, die worden
ingesteld overeenkomstig artikel 26, lid 1, respectievelijk lid 2.
10.
De groepen doen voorstellen voor de aanwijzing van
rapporteurs en voor de samenstelling van studiegroepen en
redactiegroepen welke door de gespecialiseerde afdelingen worden gevormd, overeenkomstig artikel 17, lid 3.
11.
In alle voornoemde gevallen (leden 6 t/m 10 van dit
artikel) houden de groepen rekening met de vertegenwoordiging
van de lidstaten in het Comité, met de verschillende geledingen
van het economische en sociale leven, met de bevoegdheden en
de beginselen van goed bestuur.
12.
Het staat de leden vrij zich aan te sluiten bij een van de
drie groepen, maar de leden van de groepen moeten het onderling wel eens zijn over het lidmaatschap van elk lid. Een lid van
het Comité kan slechts toetreden tot één groep.
13.
Het secretariaat-generaal verleent de niet bij een groep
aangesloten leden de nodige materiële en technische bijstand
voor de uitoefening van hun mandaat. Deze leden kunnen
aan studiegroepen en dergelijke deelnemen na besluit van de
voorzitter van het Comité in overleg met de groepen.
Artikel 28
1.
De leden van het Comité kunnen op vrijwillige basis categorieën vormen die de verschillende economische en sociale
geledingen van de georganiseerde civiele samenleving in de Unie
vertegenwoordigen.
2.
Een categorie kan zijn samengesteld uit leden van de drie
groepen van het Comité. Een lid kan slechts deel uitmaken van
één enkele categorie tegelijk.
3.
De vorming van een categorie moet worden goedgekeurd
door het bureau, dat de voltallige vergadering op de hoogte
stelt.
TITEL II
WERKWIJZE VAN HET COMITÉ
HOOFDSTUK I

Raadpleging van het Comité
Artikel 29
1.
Het Comité wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen
voor het opstellen van de adviezen die door de Raad, door de
Commissie of door het Europees Parlement zijn aangevraagd.
2.
Het Comité wordt op voorstel van zijn bureau en met
instemming van de meerderheid van zijn leden, door zijn voorzitter bijeengeroepen om op eigen initiatief advies uit te brengen
inzake vraagstukken die betrekking hebben op de taken waarmee de Europese Unie is belast.
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Artikel 30
De hierboven in artikel 29, lid 1 bedoelde adviesaanvragen
worden aan de voorzitter van het Comité gericht. Deze organiseert, in overleg met het bureau, de werkzaamheden van het
Comité en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de in de
adviesaanvraag gestelde termijn.
Artikel 31
Het Comité kan op voorstel van het bureau besluiten een informatief rapport op te stellen inzake enigerlei vraagstuk dat
verband houdt met het beleid van de Europese Unie.
HOOFDSTUK II

Organisatie van de werkzaamheden
A. Werkzaamheden van de gespecialiseerde afdelingen
Artikel 32 (1)
1.
Voor het opstellen van een advies of een informatief rapport wijst het bureau, overeenkomstig artikel 8, lid 4, de gespecialiseerde afdeling aan die bevoegd is de werkzaamheden
voor te bereiden. Indien het onderwerp ondubbelzinnig onder
de bevoegdheid van een gespecialiseerde afdeling valt, geschiedt
dit aanwijzen door de voorzitter, die het bureau daarvan op de
hoogte stelt.
2.
Indien een gespecialiseerde afdeling die is aangewezen om
een advies voor te bereiden de mening wil kennen van de
adviescommissie industriële reconversie (CCMI) of wanneer
deze adviescommissie zich wenst uit te spreken over het onderwerp van een advies dat aan een gespecialiseerde afdeling is
toegewezen, kan het bureau de adviescommissie toestemming
geven voor de opstelling van een aanvullend advies over één of
meerdere facetten van het vraagstuk. Het bureau kan dit besluit
ook op eigen initiatief nemen. Het bureau zal de werkzaamheden van het Comité zo organiseren dat de adviescommissie
voldoende tijd krijgt haar advies voor te bereiden, zodat het
door de gespecialiseerde afdeling in aanmerking kan worden
genomen.
De gespecialiseerde afdeling blijft als enige bevoegd om een
advies aan de voltallige vergadering voor te leggen. Zij dient
het door de CCMI uitgebrachte aanvullende advies echter als
bijlage bij haar eigen advies te voegen.
3.
De voorzitter stelt de voorzitter van de aangewezen gespecialiseerde afdeling in kennis van dit besluit, alsmede van de
termijn waarbinnen de afdeling haar werkzaamheden moet hebben afgerond.
4.
De voorzitter stelt de leden van het Comité op de hoogte
van de toewijzing van de adviesaanvraag en van de datum
waarop het onderwerp op de agenda van de zitting zal worden
geplaatst.
Artikel 33
De gespecialiseerde afdelingen beraadslagen niet gemeenschappelijk.
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Artikel 34
De voorzitter kan, met instemming van het bureau, een gespecialiseerde afdeling toestaan een gezamenlijke vergadering te
houden met een commissie van het Europees Parlement of
met een commissie van het Comité van de Regio's, dan wel
met een andere gespecialiseerde afdeling van het Comité zelf.
Artikel 35
De overeenkomstig de bepalingen van dit reglement aangewezen gespecialiseerde afdelingen worden door hun voorzitter bijeengeroepen.
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worden ter goedkeuring aan de gespecialiseerde afdeling voorgelegd.
Artikel 42
De voorzitter van het Comité kan, met instemming van het
bureau of, zo nodig, van de voltallige vergadering, een gespecialiseerde afdeling verzoeken een onderwerp opnieuw in behandeling te nemen, indien het hem voorkomt dat de voorschriften van dit reglement inzake het opstellen van adviezen
niet in acht zijn genomen, of indien hij nadere bestudering
nodig oordeelt.

Artikel 36

Artikel 43

1.
De vergaderingen van de gespecialiseerde afdelingen worden voorbereid door hun voorzitters in overleg met hun bureau.

1.
De voorbereidende werkzaamheden van de gespecialiseerde afdelingen worden in beginsel verricht door een studiegroep, onverminderd het bepaalde in artikel 17, lid 2.

2.
De vergaderingen van de gespecialiseerde afdelingen worden geleid door hun voorzitters of, in geval van afwezigheid,
door een van hun vice-voorzitters.
Artikel 37
1.
De gespecialiseerde afdelingen zijn bevoegd besluiten te
nemen indien meer dan de helft van de leden aanwezig is of
vertegenwoordigd wordt door een ander lid.

2.
De rapporteur bestudeert, eventueel bijgestaan door een of
meer co-rapporteurs en een deskundige, het desbetreffende
vraagstuk, neemt goede nota van alle standpunten en stelt op
basis daarvan het ontwerp-advies op dat wordt doorgegeven aan
de voorzitter van de gespecialiseerde afdeling.
3.

Studiegroepen stemmen niet.
B. Werkzaamheden van de voltallige vergadering

2.
Indien het quorum niet is bereikt, sluit de voorzitter de
vergadering en belegt hij op een tijdstip te zijner beoordeling,
doch op dezelfde dag, een nieuwe vergadering, die geldig kan
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden.

De voltallige vergadering wordt gevormd door alle leden van
het Comité en komt bijeen tijdens de zittingen.

Artikel 38

Artikel 45

Uitgaande van het door de rapporteur, en eventueel de co-rapporteur, voorgelegde ontwerp-advies, stelt de gespecialiseerde
afdeling een advies op.

1.
De zittingen worden door de voorzitter voorbereid in
overleg met het bureau. Het bureau komt vóór elke zitting,
en eventueel tijdens de zitting, in vergadering bijeen om de
werkzaamheden te organiseren.

Artikel 44

Artikel 39
1.
Het advies van de gespecialiseerde afdeling bevat slechts de
teksten die zij overeenkomstig de in artikel 56 van dit reglement vastgelegde procedure heeft goedgekeurd.
2.
Verworpen wijzigingsvoorstellen worden met vermelding
van de stemuitslagen in de bijlage opgenomen, indien ten
minste één kwart van de stemmen vóór deze wijzigingsvoorstellen is uitgebracht.

2.
Het bureau kan voor elk advies de duur van de algemene
discussie tijdens de zitting vaststellen.
Artikel 46

Artikel 40

1.
De door het bureau op voorstel van het presidium en in
samenwerking met de groepsvoorzitters opgestelde ontwerpagenda wordt uiterlijk twee weken vóór de opening van de
zitting door de voorzitter aan de leden van het Comité, alsmede
aan de Raad, de Commissie en het Europees Parlement toegezonden.

Het advies van de gespecialiseerde afdeling wordt met de, overeenkomstig artikel 39, als bijlage bijgevoegde teksten door de
afdelingsvoorzitter doorgegeven aan de voorzitter van het Comité en vervolgens binnen een zo kort mogelijke termijn door
het bureau van het Comité aan de leden van het Comité voorgelegd. De documenten dienen de leden van het Comité tijdig te
worden toegezonden.

2.
De ontwerp-agenda wordt bij de opening van de zitting
ter goedkeuring aan de voltallige vergadering voorgelegd. Is de
agenda eenmaal vastgesteld, dan moeten de punten worden behandeld tijdens de vergadering waarvoor zij zijn geagendeerd.
De voor de beraadslagingen benodigde stukken worden overeenkomstig artikel 40 aan de leden toegezonden.

Artikel 41

Artikel 47

Van de beraadslagingen van iedere vergadering van een gespecialiseerde afdeling worden bondige notulen opgemaakt. Deze

1.
Het Comité kan rechtsgeldig besluiten nemen als meer dan
de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
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2.
Is het quorum niet bereikt, dan sluit de voorzitter de
vergadering en belegt hij op een tijdstip te zijner beoordeling,
doch tijdens dezelfde zitting, een nieuwe vergadering, waarin
ongeacht het aantal aanwezigen rechtsgeldig kan worden beraadslaagd.
Artikel 48
Tijdens de goedkeuring van de agenda kondigt de voorzitter
eventueel aan dat een actueel vraagstuk zal worden besproken.
Artikel 49
De ontwerp-agenda kan door het Comité worden gewijzigd om
door een of meer van de groepen ingediende ontwerp-resoluties
te behandelen, volgens de geldende procedure.
Artikel 50 (2)
1.
De voorzitter opent de vergadering, leidt de beraadslagingen en ziet toe op de naleving van het reglement van orde. Hij
wordt bijgestaan door de vice-voorzitters.
2.
Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de
vice-voorzitters. Als ook de vice-voorzitters afwezig zijn, dan
wordt het voorzitterschap door het oudste lid van het bureau
waargenomen.
3.
Het Comité beraadslaagt op basis van de werkzaamheden
van de gespecialiseerde afdeling die bevoegd is aan de voltallige
vergadering verslag over het onderwerp uit te brengen.
4.
Wanneer een tekst in een gespecialiseerde afdeling zonder
stemmen tegen is goedgekeurd, kan het bureau de voltallige
vergadering voorstellen een procedure van stemming zonder
discussie toe te passen. Tenzij minimaal 25 leden hiertegen bezwaar maken, wordt deze procedure toegepast.
5.
Indien een advies tijdens een zitting geen meerderheid van
stemmen behaalt, kan de voorzitter van het Comité met instemming van de voltallige vergadering het advies voor herbestudering naar de bevoegde gespecialiseerde afdeling terugverwijzen,
dan wel een algemeen rapporteur aanwijzen die tijdens dezelfde
of een volgende zitting een nieuw ontwerp-advies voorlegt.
Artikel 51 (2)
1.
Wijzigingsvoorstellen moeten, voorzien van de handtekening van de opstellers, vóór de opening van de zitting schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend.
2.
Om een goed verloop van de werkzaamheden van de
voltallige vergadering mogelijk te maken, stelt het bureau nadere
voorschriften voor de indiening van die wijzigingsvoorstellen
vast.
3.
Het Comité laat echter ook vóór de opening van een
vergadering ingediende wijzigingsvoorstellen toe indien deze
de handtekening van ten minste vijftien leden dragen.
4.
Wijzigingsvoorstellen dienen te vermelden op welk gedeelte van de tekst zij betrekking hebben, en te zijn voorzien
van een korte motivering.
5.
In het algemeen hoort de voltallige vergadering per wijzigingsvoorstel alleen de indiener ervan, één spreker tegen en de
rapporteur aan.
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6.
De rapporteur kan tijdens de behandeling van een wijzigingsvoorstel, met instemming van de indiener van dat voorstel,
mondeling een compromis voorstellen, waarover de voltallige
vergadering moet stemmen.
7.
Indien het om een tegenadvies gaat dat ten doel heeft een
standpunt naar voren te brengen dat over het geheel genomen
afwijkt van het advies van de gespecialiseerde afdeling, beoordeelt het bureau samen met de voorzitter van die afdeling en
met de rapporteur of dat voorstel zo kan worden voorgelegd
aan de voltallige vergadering, of dat het advies voor herbestudering moet worden terugverwezen naar de gespecialiseerde afdeling.
8.
Indien nodig kan de voorzitter van het Comité, in overleg
met de voorzitter en de rapporteur van de bevoegde gespecialiseerde afdeling, de voltallige vergadering voorstellen de wijzigingsvoorstellen in een zodanige volgorde te behandelen dat
voor een coherente eindtekst kan worden gezorgd.
Artikel 52 (2)
1.
Op eigen initiatief of op verzoek van een lid, kan de
voorzitter het Comité uitnodigen zich uit te spreken over beperking van de spreektijd, beperking van het aantal sprekers, schorsing van de vergadering of sluiting van de beraadslagingen.
Nadat de beraadslagingen gesloten zijn, kan het woord nog
slechts worden verleend voor eventuele stemverklaringen, die
kunnen worden afgelegd na de stemming en binnen de tijd
die de voorzitter hiertoe ter beschikking stelt.
2.
Een lid kan te allen tijde het woord vragen en bij voorrang
krijgen om een motie van orde in te dienen.
Artikel 53
1.
Van iedere zitting worden notulen opgemaakt. Deze worden ter goedkeuring aan het Comité voorgelegd.
2.
Notulen worden in hun definitieve vorm door de voorzitter en de secretaris-generaal van het Comité ondertekend.
Artikel 54
1.
De adviezen van het Comité bevatten een vermelding van
de juridische grondslag, een toelichting en het standpunt van
het Comité over het gehele vraagstuk.
2.
De uitslag van de stemming over het gehele advies wordt
in het begin van het advies vermeld. Wanneer een hoofdelijke
stemming is gehouden, dan worden de namen van de stemmers
vermeld.
3.
De tekst en de motivering van tijdens de zitting verworpen wijzigingsvoorstellen worden met vermelding van de stemuitslag in de bijlage bij het advies opgenomen, indien ten minste
één kwart van de stemmen vóór deze wijzigingsvoorstellen is
uitgebracht. Dit geldt ook voor tegenadviezen.
4.
Tekst uit een advies van de gespecialiseerde afdeling die als
gevolg van tijdens de zitting aangenomen wijzigingsvoorstellen
is verworpen, wordt samen met de uitslag van de stemming
over deze wijzigingsvoorstellen ook als bijlage bij het advies
van het Comité gevoegd, mits ten minste één vierde van het
totale aantal stemmen voor handhaving van de tekst van het
advies van de afdeling is uitgebracht.
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5.
Huldigt een van de krachtens artikel 27 bij het Comité
gevormde groepen of een van de overeenkomstig artikel 28
gevormde categorieën van het sociaal-economische leven een
afwijkend, homogeen standpunt over een door de voltallige
vergadering behandeld onderwerp, dan kan dat standpunt na
een hoofdelijke stemming ter afsluiting van het beraad over
dit onderwerp worden neergelegd in een korte verklaring die
als bijlage aan het advies wordt toegevoegd.
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leiding geeft tot spoed, kan tot toepassing van de urgentieprocedure worden besloten als de voorzitter dit nodig acht om het
Comité in staat te stellen zijn advies tijdig uit te brengen.
2.
In een dergelijk geval kan de voorzitter, zonder voorafgaande raadpleging van het bureau, onmiddellijk alle voor het
verloop van de werkzaamheden nodige maatregelen nemen. Hij
stelt de leden van het bureau hiervan wel op de hoogte.

Artikel 55
1.
De door het Comité goedgekeurde adviezen, alsmede de
notulen van de zitting worden aan het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie toegezonden.
2.
De rapporteur houdt, met medewerking van het secretariaat-generaal, in het oog wat er daarna met de adviezen gebeurt.
TITEL III
ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK I

Wijze van stemmen
Artikel 56
1.
De drie geldige stemmogelijkheden zijn: „vóór”, „tegen” en
„onthouding”.
2.
Tenzij in dit reglement anders is bepaald, worden de teksten of de besluiten van het Comité en zijn organen bij meerderheid van stemmen goedgekeurd, waarbij alleen de vóór- en
tegenstemmen als uitgebrachte stemmen worden meegeteld.
3.
De stemming is openbaar of geheim; er kan ook een
hoofdelijke stemming worden gehouden.
4.
Hoofdelijke stemming over een wijzigingsvoorstel vindt
plaats indien ten minste één vierde van de leden van het Comité
hierom verzoekt. Hoofdelijke stemming vindt voorts plaats voor
elk advies in zijn geheel indien minstens tien leden dit wensen.
5.
Geheime stemming vindt plaats indien een meerderheid
van de leden van het Comité hierom verzoekt.
6.
Ingeval de stemmen staken bij een openbare of hoofdelijke
stemming in de voltallige vergadering of in een gespecialiseerde
afdeling, geeft de stem van de voorzitter van de vergadering de
doorslag.
7.
Het feit dat een wijzigingsvoorstel door de rapporteur
wordt aanvaard, betekent niet dat hierover niet moet worden
gestemd.
HOOFDSTUK II

Urgentieprocedure en schriftelijke procedure
Artikel 57
1.
Indien de termijn waarbinnen de Raad, het Europees Parlement of de Commissie van het Comité advies verlangt, aan-

3.
De door de voorzitter genomen maatregelen worden tijdens de daarop volgende zitting ter bekrachtiging aan de voltallige vergadering voorgelegd.
Artikel 58
Onderwerpen waarover het Comité door de Raad of door de
Commissie moet worden geraadpleegd, maar die voor het Comité slechts een formaliteit zijn, kunnen worden afgehandeld in
een advies dat schriftelijk wordt goedgekeurd; het besluit tot een
dergelijke schriftelijke procedure wordt genomen door het bureau op voorstel van de desbetreffende gespecialiseerde afdeling.
Artikel 59
1.
Indien het spoedeisend karakter voortvloeit uit de termijn
die aan de gespecialiseerde afdeling is gesteld, kan de afdelingsvoorzitter met instemming van de voorzitter van het Comité en
in overleg met het afdelingsbureau, bij het organiseren van de
werkzaamheden afwijken van de bepalingen van dit reglement
betreffende de organisatie van de werkzaamheden van de gespecialiseerde afdelingen.
2.
De door de afdelingsvoorzitter genomen maatregelen worden tijdens de daaropvolgende vergadering aan de gespecialiseerde afdeling ter bekrachtiging voorgelegd.
HOOFDSTUK III

Afwezigheid en vertegenwoordiging
Artikel 60
1.
Een lid van het Comité dat verhinderd is een vergadering
bij te wonen waarvoor het tijdig is geconvoceerd, dient de
betrokken voorzitter tevoren van zijn verhindering in kennis
te stellen.
2.
Indien een lid van het Comité, zonder zich te laten vertegenwoordigen en zonder geldige reden, bij meer dan drie
achtereenvolgende zittingen afwezig is, kan de voorzitter na
raadpleging van het bureau en na de betrokkene te hebben
verzocht de redenen van zijn afwezigheid op te geven, de
Raad verzoeken dit lid van zijn mandaat te ontheffen.
3.
Indien een lid van een gespecialiseerde afdeling, zonder
zich te laten vertegenwoordigen en zonder geldige reden, bij
meer dan drie achtereenvolgende vergaderingen afwezig is,
kan de voorzitter van de gespecialiseerde afdeling, na de betrokkene te hebben verzocht de redenen van zijn afwezigheid op te
geven, dit lid verzoeken zich in de gespecialiseerde afdeling te
doen vervangen.
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Artikel 61
1.
Een lid van het Comité dat verhinderd is een zitting van
het Comité of een vergadering van een gespecialiseerde afdeling
bij te wonen kan, na de betrokken voorzitter te hebben verwittigd, zijn stemrecht schriftelijk aan een ander lid van het Comité
respectievelijk van de gespecialiseerde afdeling overdragen.

2.
Een lid kan tijdens een zitting of tijdens een afdelingsvergadering over niet meer dan één aldus verleende volmacht
beschikken.

Artikel 62
1.
Een lid van een gespecialiseerde afdeling, van een studiegroep of van een delegatie dat verhinderd is een vergadering bij
te wonen waarvoor het volgens de regels geconvoceerd is, kan
na de betrokken voorzitter hetzij direct, hetzij via het secretariaat van zijn groep, schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld,
zich door een ander lid van het Comité laten vertegenwoordigen.

2.
Deze vertegenwoordiging geldt slechts voor de vergadering waarvoor de opdracht tot vertegenwoordiging is gegeven.

3.
Voorts kan een lid bij de samenstelling van een studiegroep verzoeken in zijn plaats een ander lid van het Comité te
benoemen. Deze vervanging, die voor een bepaald onderwerp
en voor de gehele duur van de werkzaamheden van de gespecialiseerde afdeling terzake geldt, kan niet worden herroepen.
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3.
Elke burger van de Europese Unie kan het Comité aanschrijven in één van de officiële werktalen en in die taal antwoord verwachten, overeenkomstig artikel 21, derde alinea van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Artikel 65
1.
De zittingen van het Comité en de vergaderingen van de
gespecialiseerde afdelingen zijn openbaar.

2.
Het Comité kan bepaalde debatten die geen advieswerkzaamheden betreffen, vertrouwelijk verklaren, op verzoek van
een erbij betrokken instelling of orgaan, of op voorstel van het
bureau.

3.

Andere vergaderingen zijn niet openbaar.

Artikel 66
1.
Leden van de Europese instellingen kunnen de vergaderingen van het Comité en van zijn werkorganen bijwonen en
daarin het woord voeren.

2.
Leden en ambtenaren van andere organen en ambtenaren
van de instellingen die de vereiste toestemming hebben gekregen, kunnen voor vergaderingen worden uitgenodigd, daarin het
woord voeren en verzocht worden vragen te beantwoorden,
onder leiding van de voorzitter van de vergadering.

HOOFDSTUK V
HOOFDSTUK IV

Openbaarheid en openbaarmaking

Titel, voorrechten, immuniteiten en statuut van de leden,
quaestoren

Artikel 63

Artikel 67

1.
Het Comité maakt zijn adviezen openbaar in het Publicatieblad van de Europese Unie volgens de door de Raad en de
Commissie na raadpleging van het bureau van het Comité getroffen regeling.

1.
De leden van het Comité dragen de titel „Lid van het
Europees Economisch en Sociaal Comité”.

2.
De samenstelling van het Comité, van zijn bureau alsmede
van de gespecialiseerde afdelingen, evenals alle hierin aangebrachte wijzigingen, worden in het Publicatieblad van de Europese
Unie en op de internetsite van het Comité bekendgemaakt.

2.
Artikel 11, hoofdstuk IV, van het Protocol betreffende de
voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen
van 8 april 1965, dat gehecht is aan het Verdrag, is van toepassing op de leden van het Europees Economisch en Sociaal
Comité.

Artikel 68
Artikel 64
1.
Het Comité draagt er zorg voor dat zijn besluiten in zo
groot mogelijke openheid worden genomen, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

2.
De secretaris-generaal moet de nodige maatregelen nemen
om de burgers recht op toegang tot documenten te garanderen.

1.
Het statuut van de leden behelst de rechten en plichten
van de leden, alsook de gezamenlijke regels betreffende de uitoefening van hun werkzaamheden en hun betrekkingen met het
Comité en diens ambtelijke diensten.

2.
In het statuut worden de maatregelen genoemd die genomen kunnen worden als het reglement van orde en het statuut niet worden nageleefd.

L 348/38

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Artikel 69
De voltallige vergadering kiest, op voorstel van het bureau,
telkens voor twee jaar, drie leden die geen andere vaste functie
bekleden binnen het Comité en die samen de groep quaestoren
vormen. Zij worden ermee belast:
a) toe te zien op en te ijveren voor de strikte naleving van het
statuut van de leden;
b) voorstellen uit te werken om het statuut van de leden bij te
schaven en te verbeteren;
c) de nodige stappen te nemen of te bevorderen om eventuele
twijfels of geschillen bij de toepassing van het statuut van de
leden weg te nemen c.q. op te lossen;
d) als contactpersoon te fungeren tussen de leden van het Comité en het secretariaat-generaal wat de toepassing van het
statuut betreft.
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7.
In alle in het tweede lid van dit artikel bedoelde gevallen,
wordt de vervanger voor de resterende tijd van de mandaatperiode benoemd.

HOOFDSTUK VII

Administratie van het Comité
Artikel 71
1.
Het Comité wordt bijgestaan door een secretariaat dat
onder leiding staat van een secretaris-generaal; deze vervult
zijn functie onder het gezag van de voorzitter, die optreedt
als vertegenwoordiger van het bureau.

2.
De secretaris-generaal neemt met adviserende stem deel
aan de vergaderingen van het bureau. Hij maakt van deze vergaderingen de notulen op.

3.
Hij legt ten overstaan van het bureau de plechtige belofte
af, zijn taak onpartijdig en naar eer en geweten te vervullen.

HOOFDSTUK VI

Einde van het mandaat van de leden, incompatibiliteit
Artikel 70
1.
Het mandaat van de leden van het Comité loopt af aan
het einde van de vierjarige mandaatperiode die op het ogenblik
van de vernieuwing van het Comité door de Raad wordt vastgesteld.
2.
Het mandaat van een lid van het Comité komt ter beschikking door aftreden, ontheffing, overlijden, overmacht of
het ontstaan van incompatibiliteit.
3.
De functie van lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité is onverenigbaar met de functie van lid van een
regering of van een parlement, van een instelling van de Europese Gemeenschappen, alsook van het Comité van de Regio's en
van de Raad van bewind van de Europese Investeringsbank, en
met de functie van ambtenaar of functionaris van de Gemeenschappen in actieve dienst.
4.
Een aftredend lid richt zijn ontslagbrief aan de voorzitter
van het Comité.
5.
Ontheffing geschiedt op de in artikel 60, lid 2, van dit
reglement neergelegde voorwaarden. Indien de Raad besluit tot
beëindiging van het mandaat, wordt de vervangingsprocedure
door de Raad zelf op gang gebracht.
6.
In geval van aftreden, overlijden, overmacht of incompatibiliteit stelt de voorzitter van het Comité de Raad op de
hoogte, die de vacature vaststelt en de vervangingsprocedure
op gang brengt. Treedt een lid af, dan blijft het evenwel in
functie tot de datum waarop de benoeming van een vervanger
van kracht wordt, tenzij het aftredende lid anders bepaalt.

4.
Hij draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten welke
krachtens dit reglement door de voltallige vergadering, het bureau en de voorzitter worden genomen. Hij brengt eens in de
drie maanden schriftelijk verslag uit aan de voorzitter over de
criteria en de uitvoeringsvoorschriften die zijn of zullen worden
gehanteerd met betrekking tot administratieve of organisatorische kwesties of met betrekking tot personeelsvraagstukken.

5.
De secretaris-generaal kan zijn bevoegdheid binnen de
door de voorzitter gestelde grenzen delegeren.

6.
Op voorstel van de secretaris-generaal, stelt het bureau een
zodanig organisatieschema van het secretariaat vast dat voor een
goed functioneren van het Comité en zijn organen zorg kan
worden gedragen en de leden bij de uitoefening van hun mandaat, en met name bij de organisatie van vergaderingen en het
opstellen van adviezen, kunnen worden bijgestaan.

Artikel 72 (2)
1.
De door het Statuut van de ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen aan het tot aanstelling bevoegde gezag toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend:
— voor de secretaris-generaal, door het bureau;
— voor de ambtenaren van de rangen 16, 15 en 14 van functiegroep AD door het bureau op voorstel van de secretarisgeneraal, wat de toepassing van de artikelen 13, 29, 30, 31,
32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 en 90, lid 1 van het Statuut, met
inbegrip van artikel 90, lid 2, de ambtenaren betreft; voor
de andere bepalingen van het Statuut, met inbegrip van
artikel 90, lid 2, worden deze bevoegdheden door de voorzitter uitgeoefend, op voorstel van de secretaris-generaal;
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— voor ambtenaren van de rangen 13, 12 en 11 van functiegroep AD door de voorzitter, op voorstel van de secretarisgeneraal;

1.

— voor ambtenaren van de overige rangen van functiegroep
AD en voor ambtenaren van functiegroep AST door de
secretaris-generaal.

2.
De personeelsleden van dit secretariaat worden in het kader van de begroting als tijdelijke functionarissen aangeworven,
terwijl de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag
door de voorzitter worden uitgeoefend.

2.
De bevoegdheden die door de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen
(RAA), aan het tot aanstelling en tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag zijn toegekend, worden uitgeoefend:
— voor tijdelijke functionarissen van de rangen 16, 15 en 14
van functiegroep AD door het bureau op voorstel van de
secretaris-generaal, wat de toepassing van de artikelen 11,
17, 33 en 48 van de RAA betreft; voor de andere bepalingen van de RAA worden deze bevoegdheden door de voorzitter, op voorstel van de secretaris-generaal, uitgeoefend;

Artikel 73
De voorzitter beschikt over een eigen secretariaat.

Artikel 74
1.
Vóór 1 juni van elk jaar legt de secretaris-generaal het
bureau de ontwerp-raming van ontvangsten en uitgaven van
het Comité voor het volgende begrotingsjaar voor. Het bureau
stelt de raming van ontvangsten en uitgaven van het Comité
vast. Het zendt deze raming door binnen de termijnen en op de
voorwaarden bepaald in het Financieel Reglement van de Europese Gemeenschappen.
2.
In het kader van de bepalingen van het Financieel Reglement, wordt de aan het Comité toegekende begroting door de
voorzitter van het Comité of in diens opdracht uitgevoerd.
Artikel 75

— voor tijdelijke functionarissen van de rangen 13, 12 en 11
van functiegroep AD door de voorzitter, op voorstel van de
secretaris-generaal;

De voor het Comité bestemde correspondentie wordt aan de
voorzitter of de secretaris-generaal geadresseerd.
HOOFDSTUK VIII

— voor tijdelijke functionarissen van de overige rangen van
functiegroep AD en voor tijdelijke functionarissen van functiegroep AST door de secretaris-generaal;
— voor bijzondere adviseurs, hulpfunctionarissen, contractuele
functionarissen en plaatselijke functionarissen door de secretaris-generaal.
3.
De bevoegdheden die krachtens artikel 110 van het Statuut van de ambtenaren aan de instelling zijn toegekend om
algemene bepalingen ter uitvoering van het Statuut en de in
gemeenschappelijk overleg vastgestelde regelingen ten uitvoer
te leggen, berusten bij de voorzitter.
4.
Het bureau, de voorzitter en de secretaris-generaal kunnen
de hen krachtens dit artikel toegekende bevoegdheden delegeren.
5.
In de op grond van lid 4 van dit artikel genomen delegatiebesluiten wordt vastgelegd welke bevoegdheden precies worden gedelegeerd, welke beperkingen voor de delegatie gelden,
voor welke periode wordt gedelegeerd en of subdelegatie mogelijk is.

Algemene bepalingen
Artikel 76
Wat de in dit reglement van orde genoemde functies en taken
betreft, is de gekozen formulering sekseneutraal bedoeld; zij
kunnen zowel door vrouwen als door mannen worden vervuld.
Artikel 77
1.
Het Comité besluit bij absolute meerderheid van zijn leden
of er aanleiding bestaat tot herziening van dit reglement.
2.
Voor de herziening van het reglement van orde, stelt het
Comité een „commissie voor het reglement van orde” in. Het
Comité wijst een algemeen rapporteur aan die een ontwerp van
nieuw reglement moet opstellen.
3.
De datum waarop het nieuwe reglement van orde in werking zal treden wordt door het Comité vastgesteld op het ogenblik van de goedkeuring.
Artikel 78
Dit reglement van orde treedt in werking op de eerste dag van
de maand die volgt op de goedkeuring ervan bij absolute meerderheid van de leden van het Comité.
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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2004/789/GBVB VAN DE RAAD
van 22 november 2004
betreffende de verlenging van de Politiemissie van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (EUPOL PROXIMA)
verder bij te dragen tot een stabiele, veilige omgeving
waarin de regering van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de kaderovereenkomst van Ohrid kan
uitvoeren.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 25, derde lid, artikel 26 en artikel
28, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

(4)

Krachtens de kaderovereenkomst van Ohrid is de bijdrage
van de Unie gebaseerd op een algemene aanpak, waarvan
de activiteiten alle aspecten van de rechtsstaat bestrijken,
met inbegrip van programma's voor het opzetten van
instellingen en politieactiviteiten, die elkaar wederzijds
ondersteunen en versterken. De activiteiten van de
Unie, ondersteund door onder andere de programma's
van de Gemeenschap voor het opzetten van instellingen
in het kader van de CARDS-verordening (communautaire
bijstand voor wederopbouw, ontwikkeling en stabilisatie),
zullen bijdragen tot de algemene vredesimplementatie in
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en
tot het welslagen van het algemene beleid van de Unie
ten aanzien van de regio, meer bepaald het stabilisatie- en
associatieproces.

De Unie heeft een speciale vertegenwoordiger van de EU
benoemd die moet bijdragen tot de consolidatie van het
vreedzame politieke proces en de volledige uitvoering
van de kaderovereenkomst van Ohrid, die moet helpen
de samenhang van het externe optreden van de EU te
waarborgen en moet zorgen voor de coördinatie van de
inspanningen van de internationale gemeenschap om te
helpen bij de uitvoering en instandhouding van de bepalingen van die kaderovereenkomst.

Op 26 september 2001 heeft de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1371 (2001) aangenomen, waarin de kaderovereenkomst van Ohrid wordt verwelkomd en de volledige
uitvoering ervan, dankzij de inspanningen van onder andere de EU, wordt ondersteund.

In het belang van het behoud en de verdere ontwikkeling
van de substantiële resultaten die in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zijn geboekt dankzij de
aanzienlijke inzet van politieke inspanningen en middelen van de EU, heeft de EU haar politiële rol versterkt om

(5)

De veiligheidssituatie in de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië is sinds het conflict in 2001 voortdurend verbeterd. In 2004 is de stabiliteit nog meer versterkt. Er zijn stappen genomen om belangrijke, in de
kaderovereenkomst van Ohrid overeengekomen hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, en er zijn
inspanningen geleverd om andere prioritaire hervormingen aan te pakken, onder meer op het gebied van de
rechtsstaat. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat de
veiligheidssituatie verslechtert, hetgeen ernstige gevolgen
kan hebben voor de internationale veiligheid. Een hernieuwde toezegging van politieke steun en middelen
van de EU kan er dan ook toe bijdragen de stabiliteit
in het land én in de regio nog vaster te verankeren.

(6)

Op 16 september 2003 hebben de autoriteiten van de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de EU
verzocht de verantwoordelijkheid op zich te nemen
voor een versterkte politiële rol en voor het inzetten
van een EU-politiemissie (EUPOL PROXIMA).

(7)

EUPOL PROXIMA is opgericht bij Gemeenschappelijk
Optreden 2003/681/GBVB van de Raad van 29 september 2003 (1) voor een periode van 12 maanden (15 december 2003 tot en met 14 december 2004).

(8)

Op 1 oktober 2004 heeft de minister-president van de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), de heer Hari Kostov, een brief gestuurd aan de
secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger
(SG/HV)
waarin hij de EU verzoekt de nodige stappen te nemen
om EUPOL PROXIMA na het verstrijken van het lopende
mandaat (14 december 2004) met twaalf maanden te
verlengen.

(1) PB L 249 van 1.10.2003, blz. 66.
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Op 11 oktober 2004 is de Raad, na kennis te hebben
genomen van de geboekte vooruitgang, overeengekomen
EUPOL PROXIMA na het verstrijken van het lopende
mandaat (14 december 2004) met 12 maanden te verlengen. De Raad sprak ook af dat de verlengde missie tot
doel zal hebben verdere steun te verlenen aan de ontwikkeling van een efficiënte en professionele politiedienst, gebaseerd op Europese politienormen. Onder leiding van de speciale vertegenwoordiger van de EU in
Skopje en tezamen met de autoriteiten van het gastland,
zullen de politiedeskundigen van de EU doorgaan met
het toezicht, mentorschap en advies gericht op de nationale politie, met speciale aandacht voor het midden- en
topkader, en zodoende hulp bieden bij het beter bestrijden van de georganiseerde criminaliteit, het vergroten
van het vertrouwen van het publiek in de politie, het
consolideren van de rechtsstaat, en het verder opzetten
van een grenspolitie.
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HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN
VASTGESTELD:

Artikel 1
Missie
1.
De Europese Unie verlengt hierbij de politiemissie van de
Europese Unie (EUPOL PROXIMA) in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) van 15 december 2004
tot en met 14 december 2005.

2.
EUPOL PROXIMA treedt op in overeenstemming met de
doelstellingen en andere bepalingen vervat in de taakopvatting
in artikel 3.

Artikel 2
Planning van de verlenging
(10)

(11)

(12)

Het Politiek en Veiligheidscomité moet politieke controle
uitoefenen op en strategische aansturing geven aan EUPOL PROXIMA, en de desbetreffende besluiten nemen
overeenkomstig artikel 25, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) moet op gezette tijden geïnformeerd
worden over alle aspecten van de missie, onder meer via
briefings door de SVEU en het hoofd van de missie/de
directeur van politie, naargelang het geval.

Overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Raad
van Nice van 7-9 december 2000, moet in dit gezamenlijk optreden worden vastgesteld welke rol de SG/HV
overeenkomstig de artikelen 18 en 26 VEU speelt bij
de uitvoering van maatregelen die binnen de politieke
controle en strategische aansturing vallen welke door
het PVC worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 25
van het VEU.

Derde landen moeten aan de operatie deelnemen overeenkomstig de richtsnoeren die de Europese Raad van
Nice heeft opgesteld.

1.
Ter voorbereiding van de verlenging van de missie richt
het huidige politiehoofd van de missie in het kader van de
missie een task force op die het nodige personeel te zijner
beschikking krijgt om uit de behoeften van de verlenging van
de missie voortvloeiende taken uit te voeren.

2.
Als prioriteit in het planningsproces zal een alomvattende
risicobeoordeling worden verricht die eventueel kan worden
bijgewerkt.

3.
Het huidige hoofd van de missie stelt een herzien operatieplan (OPLAN) op op basis van het door de Raad goedgekeurde operationeel concept (CONOPS) en op basis van de
richtsnoeren van het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en
ontwikkelt alle technische instrumenten die nodig zijn voor
de uitvoering van de verlenging van EUPOL PROXIMA. Het
herziene OPLAN zal rekening houden met de alomvattende
risicobeoordeling.

4.
Bij de voorbereiding van de verlenging van de missie,
inclusief het opstellen van het herziene OPLAN, gaat het huidige
hoofd van de missie te werk in overleg en in coördinatie met
het politiehervormingsproject van de Europese Commissie en de
OVSE in Skopje.

Artikel 3
Taak
(13)

Volgens artikel 14, lid 1, VEU moet voor de gehele duur
van de uitvoering van het gemeenschappelijk optreden
een financieel referentiebedrag worden aangegeven; de
indicatie van uit de Gemeenschapsbegroting te financieren bedragen illustreert de bereidheid van de wetgevende
autoriteit, en is onderworpen aan de beschikbaarheid van
vastleggingskredieten tijdens het betrokken begrotingsjaar,

Overeenkomstig de doelstellingen van de kaderovereenkomst
van Ohrid, in nauwe samenwerking met de betrokken autoriteiten en binnen een breder rechtsstaatperspectief gaat EUPOL
PROXIMA in volledige coördinatie en complementariteit met
het opzetten van instellingen door de Gemeenschap en met
de bilaterale en OVSE-programma's door met het toezicht, mentorschap en advies gericht op de nationale politie, met speciale
aandacht voor het midden- en topkader, en blijft zij waar nodig
steun verlenen aan:
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— de consolidatie van de openbare orde, inclusief bestrijding
van georganiseerde criminaliteit, met name in gevoelige gebieden;

— de praktische uitvoering van de algehele hervorming van het
ministerie van Binnenlandse Zaken, met inbegrip van de
politie;

24.11.2004

3.
Alle politiefunctionarissen blijven volledig onder bevel van
de daartoe geëigende nationale autoriteit. De nationale autoriteiten dragen de OPCON over aan het hoofd van EUPOL
PROXIMA.

4.
Het hoofd van de missie/de directeur van politie is verantwoordelijk voor het tuchtrechtelijk toezicht op het personeel.
Voor gedetacheerd personeel worden tuchtrechtelijke maatregelen uitgevoerd door de betrokken nationale of EU-autoriteit.

— de operationele overgang naar en de oprichting van een
grenspolitie, als onderdeel van de ruimere inspanningen
van de EU om geïntegreerd grensbeheer te bevorderen;
Artikel 6
Personeel
— de lokale politie bij haar inspanningen om het vertrouwen
van de bevolking te wekken;

1.
Het aantal en het niveau van de EUPOL PROXIMA-personeelsleden zijn in overeenstemming met de in artikel 3 bedoelde
taakstelling en met de in artikel 4 bedoelde structuur.

— versterkte samenwerking met de buurlanden op politieel gebied.

Artikel 4
Structuur

2.
De politiefunctionarissen worden door de lidstaten gedetacheerd. Elke lidstaat draagt de kosten in verband met de door
hem gedetacheerde politiefunctionarissen, met inbegrip van salarissen, ziektekosten, vergoedingen met uitzondering van dagvergoedingen, en kosten voor vervoer van en naar de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

EUPOL PROXIMA heeft in principe de volgende structuur:

a) een hoofdkwartier in Skopje, bestaande uit het hoofd van de
missie/de directeur van politie en personeel als omschreven
in het herziene OPLAN;

b) een centrale eenheid op het niveau van het ministerie van
Binnenlandse Zaken;

c) een aantal op passende niveaus gestationeerde eenheden in
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Artikel 5
Hoofd van de missie/directeur van politie
1.
Het hoofd van de missie/de directeur van politie wordt
belast met de operationele controle (OPCON) van EUPOL
PROXIMA en draagt zorg voor het dagelijks beheer van de
EUPOL PROXIMA-operaties.

2.
Het hoofd van de missie/de directeur van politie wordt
aangeworven op contractbasis bij de Commissie.

3.
Internationaal civiel personeel en lokaal personeel wordt
naar gelang van de behoeften op contractbasis door EUPOL
PROXIMA aangeworven.

4.
De bijdragende staten of communautaire instellingen kunnen ook, indien nodig, internationaal civiel personeel detacheren. Elke bijdragende staat of communautaire instelling draagt
de kosten in verband met elk door hem gedetacheerd personeelslid, met inbegrip van salarissen, ziektekosten, vergoedingen
met uitzondering van dagvergoedingen, en kosten voor vervoer
van en naar de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Artikel 7
Commandostructuur
EUPOL PROXIMA als onderdeel van de bredere EU-benadering
van de rechtsstaat in de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, heeft, als crisisbeheersingsoperatie, een gemeenschappelijke commandostructuur.

— De speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU)
rapporteert via de SG/HV aan de Raad,
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— Het PVC zorgt voor politieke controle en strategische aansturing,
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2.
Onverminderd de beslissingsautonomie van de EU en haar
ene institutionele kader, kunnen derde staten uitgenodigd worden om aan de operatie deel te nemen.

— Het hoofd van de missie/de directeur van politie leidt EUPOL PROXIMA en neemt het dagelijks beheer op zich,

— Het hoofd van de missie/de directeur van politie rapporteert
via de SVEU aan de SG/HV,

3.
Hierbij machtigt de Raad het PVC om, op aanbeveling van
de operationeel commandant en van het Comité voor de civiele
aspecten van crisisbeheersing, de noodzakelijke besluiten betreffende de aanvaarding van de voorgestelde bijdragen te nemen.

— De SG/HV verstrekt via de SVEU richtsnoeren aan het hoofd
van de missie/de directeur van politie.

Artikel 8

4.
Alle derde landen die bijdragen aan EUPOL PROXIMA
hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de deelnemende
EU-lidstaten bij de dagelijkse leiding van de operatie.

Politieke controle en strategische aansturing
1.
Het PVC belast zich onder de verantwoordelijkheid van de
Raad met de politieke controle en de strategische aansturing van
de missie. In dat verband machtigt de Raad het Politiek en
Veiligheidscomité de relevante besluiten te nemen overeenkomstig artikel 25 VEU. Deze machtiging omvat de bevoegdheid om
op voordracht van de SG/HV een hoofd van de missie te benoemen en het herziene OPLAN en de commandostructuur
goed te keuren en te wijzigen. De bevoegdheden voor het nemen van besluiten met betrekking tot de doelstellingen en de
beëindiging van de operatie berusten bij de Raad, hierin bijgestaan door de SG/HV.

2.
De SVEU stuurt het politiehoofd van de missie op lokaal
niveau aan. De SVEU staat in voor de coördinatie met andere
EU-actoren en voor de betrekkingen met de autoriteiten en de
media van het gastland.

3.

Het PVC rapporteert op geregelde tijdstippen aan de Raad.

5.
Het PVC handelt de regelingen voor deelneming af, en legt
die zo nodig aan de Raad voor; dat geldt ook voor de mogelijke
financiële deelneming van derde landen in de gemeenschappelijke kosten.

6.
Uitvoerige regelingen wat betreft de deelname van derde
landen worden vastgelegd in een overeenkomst conform artikel
24 VEU. De DG/HV, die het voorzitterschap bijstaat, kan namens het voorzitterschap over dergelijke regelingen onderhandelen.

Artikel 10
Financiële regelingen

4.
Het PVC ontvangt op geregelde tijdstippen verslagen van
het hoofd van de missie/de directeur van politie over het verloop van de missie. Het PVC mag het hoofd van de missie/de
directeur van politie in voorkomend geval op zijn vergaderingen
uitnodigen.

1.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in
verband met de verlengde missie moet dekken bedraagt
15 950 000 EUR
voor
vastleggingskredieten,
waarvan
5 000 000 EUR op de begroting van 2004 en 10 950 000
EUR op de begroting van 2005 wordt opgevoerd.

Artikel 9
Deelname door derde landen
1.
Onder volledige eerbiediging van de beslissingsautonomie
van de Europese Unie en het ene institutionele kader van de
Unie worden de toetredende landen uitgenodigd en kunnen
andere derde landen worden uitgenodigd om bij te dragen
aan EUPOL PROXIMA, met dien verstande dat zij de kosten
dragen van het uitzenden van de politiefunctionarissen en/of
het door hen gedetacheerd internationaal civiel personeel, met
inbegrip van salarissen, vergoedingen en kosten voor vervoer
van en naar de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,
en dat zij in voorkomend geval in een evenredig deel van de
bedrijfskosten van EUPOL PROXIMA bijdragen.

2.
Ten aanzien van uit de Gemeenschapsbegroting gefinancierde uitgaven is het volgende van toepassing:

a) uitgaven worden beheerd overeenkomstig de voorschriften
en procedures van de Europese Gemeenschap die van toepassing zijn op de begroting, met als uitzondering dat eventuele
prefinancieringen niet het eigendom van de Gemeenschap
blijven. Onderdanen van derde landen mogen inschrijven
bij aanbestedingen;
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b) het politiehoofd van de missie brengt over de in het kader
van zijn contract ondernomen activiteiten volledig verslag uit
aan de Commissie, onder wier toezicht hij staat.

3.
De financiële regelingen moeten voldoen aan de operationele vereisten van EUPOL PROXIMA, met inbegrip van de
verenigbaarheid van uitrusting en de interoperabiliteit van de
teams van de missie.

24.11.2004

4.
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger is gemachtigd om door de EU niet-gerubriceerde documenten betreffende
de beraadslagingen van de Raad over de operatie die onder de
geheimhoudingsplicht van artikel 6, lid 1, van het reglement
van orde van de Raad vallen, vrij te geven aan derden die bij
dit gemeenschappelijk optreden zijn betrokken.
Artikel 13
Status van het EUPOL PROXIMA-personeel

Artikel 11
Optreden van de Gemeenschap
1.
De Raad neemt er nota van dat de Commissie haar optreden blijft richten op de verwezenlijking van dit gemeenschappelijk optreden, in voorkomend geval door relevante communautaire maatregelen.

1.
De status van het EUPOL PROXIMA-personeel in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, inclusief de voorrechten en immuniteiten en overige waarborgen die nodig zijn
voor de uitvoering en de soepele werking van EUPOL
PROXIMA, is vastgesteld in de „Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de status en de activiteiten van de politiemissie
van de Europese Unie (EUPOL PROXIMA) in de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM)” gesloten bij Besluit 2004/75/GBVB (1).

2.
De Raad neemt er ook nota van dat passende coördinatieregelingen in Skopje en in Brussel worden gecontinueerd.

Artikel 12
Vrijgave van gerubriceerde gegevens
1.
De SG/HV is gemachtigd om gerubriceerde gegevens en
documenten van de EU tot op het niveau „CONFIDENTIEL UE”
die ten behoeve van de operatie zijn opgesteld overeenkomstig
de beveiligingsvoorschriften van de Raad vrij te geven aan de
NAVO/KFOR en aan derden die bij dit gemeenschappelijk optreden betrokken zijn.

2.
Voorts is de SG/HV gemachtigd om, naar gelang van de
operationele behoeften van de missie, aan de OVSE gerubriceerde gegevens en documenten van de EU tot op het niveau
„RESTREINT UE” die ten behoeve van de operatie zijn opgesteld
overeenkomstig de beveiligingsvoorschriften van de Raad vrij te
geven. Te dien einde zullen plaatselijke regelingen worden vastgesteld.

3.
Indien er sprake is van een concrete en onmiddellijke
operationele behoefte, is de SG/HV voorts gemachtigd om gerubriceerde gegevens en documenten van de EU tot op het
niveau „CONFIDENTIEL UE” die ten behoeve van de operatie
zijn opgesteld overeenkomstig de beveiligingsvoorschriften van
de Raad, vrij te geven aan het gastland. In alle andere gevallen
worden deze gegevens en documenten vrijgegeven aan het gastland volgens de daartoe bestemde procedures op het niveau van
samenwerking tussen het gastland en de EU.

2.
De staat of communautaire instelling die een personeelslid
heeft gedetacheerd, is verantwoordelijk voor de afhandeling van
met de detachering verband houdende schade-eisen van of betreffende het personeelslid. De betrokken staat of communautaire instelling stelt in voorkomend geval vorderingen tegen het
gedetacheerd personeelslid in.
Artikel 14
Inwerkingtreding en duur
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de datum
waarop het wordt vastgesteld.
Het verstrijkt op 14 december 2005.
Artikel 15
Bekendmaking
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 22 november 2004
Voor de Raad
De voorzitter
B. R. BOT

(1) PB L 16 van 23.1.2004, blz. 65.
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BESLUIT 2004/790/GBVB VAN DE RAAD
van 22 november 2004
tot verlenging en wijziging van Besluit 2003/276/GBVB betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de
vernietiging van munitie voor handvuurwapens en lichte wapens in Albanië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 23, lid 2,

BESLUIT:

Artikel 1
Besluit 2003/276/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB van de
Raad van 12 juli 2002 inzake de bijdrage van de Europese Unie
aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens (1), en met
name op artikel 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op 14 april 2003 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2003/276/GBVB met het oog op een
bijdrage van de Europese Unie aan de vernietiging van
munitie voor handvuurwapens en lichte wapens in Albanië (2), dat ertoe strekte uitvoering te geven aan Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB, waartoe een bedrag van 820 000 EUR beschikbaar werd gesteld.
Bepaalde doelstellingen konden niet vóór 31 oktober
2004, de datum waarop Besluit 2003/276/GBVB van
de Raad verstrijkt, worden gerealiseerd, terwijl andere
na die datum geconsolideerd en verruimd moeten worden. Het project ter zake is een project van vier jaar.
Besluit 2003/276/GBVB moet bijgevolg worden verlengd
en gewijzigd,

(1) PB L 191 van 19.7.2002, blz. 1.
(2) PB L 99 van 17.4.2003, blz. 60.

1) in artikel 2, lid 1, wordt het financieel referentiebedrag van
820 000 EUR vervangen door 1 300 000 EUR;
2) in artikel 4, lid 1, wordt de tweede zin vervangen door „Het
verstrijkt op 31 december 2005”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 november 2004.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 22 november 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
B. R. BOT
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BESLUIT 2004/791/GBVB VAN DE RAAD
van 22 november 2004
tot verlenging en wijziging van Besluit 2002/842/GBVB betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de
bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte
wapens in Zuidoost-Europa
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB (1), en
met name op artikel 6, in samenhang met het Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 23, lid 2, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Op 21 oktober 2002 heeft de Raad zijn goedkeuring
gehecht aan Besluit 2002/842/GBVB (2) met het oog op
een bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van
de destabiliserende accumulatie en verspreiding van
handvuurwapens en lichte wapens in Zuidoost-Europa,
dat ertoe strekte uitvoering te geven aan Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB, waartoe een bedrag
van 200 000 EUR beschikbaar werd gesteld.

Bepaalde doelstellingen konden niet vóór 31 december
2004, de datum waarop Besluit 2002/842/GBVB verstrijkt, worden gerealiseerd, terwijl andere na die datum
geconsolideerd en verruimd moeten worden. Het project
terzake is een meerjarenproject.

Besluit 2002/842/GBVB moet bijgevolg worden verlengd
en gewijzigd,

(1) PB L 191 van 19.7.2002, blz. 1.
(2) PB L 289 van 26.10.2002, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit
2003/807/GBVB (PB L 302 van 20.11.2003, blz. 39).

BESLUIT:

Artikel 1
Besluit 2002/842/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1) in artikel 2, lid 1, wordt het financieel referentiebedrag van
300 000 EUR vervangen door 330 000 EUR;
2) in artikel 4, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door
„Het verstrijkt op 31 december 2005”;
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 22 november 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
B. R. BOT
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BESLUIT 2004/792/GBVB VAN DE RAAD
van 22 november 2004
tot verlenging en wijziging van Besluit 1999/730/GBVB tot uitvoering van Gemeenschappelijk
Optreden 1999/34/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding
van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens in
Cambodja
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 23, lid 2,

BESLUIT:

Artikel 1
Besluit 1999/730/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 1999/34/GBVB van
17 december 1998 inzake de bijdrage van de Europese Unie
aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens (1), en met
name op artikel 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op 15 november 1999 heeft de Raad zijn goedkeuring
gehecht aan Besluit 1999/730/GBVB met het oog op een
bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de
destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens in Cambodja (2), dat ertoe
strekte uitvoering te geven aan Gemeenschappelijk Optreden 1999/34/GBVB.
Bepaalde doelstellingen konden niet vóór 15 november
2004, de datum waarop Besluit 1999/730/GBVB verstrijkt, worden gerealiseerd, terwijl andere na die datum
geconsolideerd en verruimd moeten worden. Het project
ter zake is een meerjarenproject.
Besluit 1999/730/GBVB moet bijgevolg worden verlengd
en gewijzigd,

(1) PB L 9 van 15.1.1999, blz. 1.
(2) PB L 294 van 16.11.1999, blz. 5.

1) in artikel 3, lid 1, wordt het financieel referentiebedrag van
1 436 953 EUR vervangen door 1 375 565 EUR;
2) in artikel 4, tweede alinea, wordt „15 november 2004” vervangen door „15 november 2005”;
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op 16 november 2004
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 22 november 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
B. R. BOT

1 november 2004 — EUR-Lex: nieuwe versie!
europa.eu.int/eur-lex/lex/
De nieuwe site geeft u eveneens toegang tot Celex, waar u gratis, gemakkelijk en in 20 talen de
grootste documentaire database van het EU-recht kan raadplegen.

