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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

5.7.1971

ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 14. června 1971
o použití článku 51 Smlouvy na francouzské zámořské departementy
(71/238/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství, a zejména na čl. 227 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,
vzhledem k tomu, že podle čl. 227 odst. 2 druhý pododstavec má
Rada určit podmínky, za kterých se na francouzské zámořské
departementy použijí ustanovení Smlouvy, které nejsou vyjmenovány v odst. 2 prvním pododstavci uvedeného článku,
a zejména článek 51 Smlouvy;
vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 1 a přílohou A nařízení
č. 3 o sociálním zabezpečení migrujících pracovníků (3) se uvedené nařízení vztahovalo i na francouzské zámořské departementy a Alžírsko; že však zmínka o Alžírsku v příloze A uvedeného nařízení byla zrušena nařízením č. 109/65/EHS ze dne
30. června 1965 (4);
vzhledem k tomu, že rozhodnutím Rady ze dne 15. října 1968 (5)
se staly články 48 a 49 Smlouvy a předpisy přijaté na jejich
základě použitelnými na francouzské zámořské departementy;

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Článek 51 Smlouvy o založení Evropského hospodářského
společenství a předpisy přijaté na jeho základě se použijí na
francouzské zámořské departementy.
Článek 2
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských
společenství v řadě „I Právní předpisy“. Vstupuje v platnost prvním
dnem sedmého měsíce po zveřejnění prováděcího nařízení
uvedeného v článku 97 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne
14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení
na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci
Společenství (6).

V Lucemburku dne 14. června 1971.
Za Radu
předseda

vzhledem k tomu, že je rovněž třeba učinit použitelným na tyto
departementy článek 51 Smlouvy,
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