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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FIÚ

C 190/9

EUROOPAN RAHAPOLIITTISEN INSTITUUTIN LAUSUNTO
Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä ’’perustamissopimus’’, 106 artiklan 6 kohdan ja 109Øf artiklan 8 kohdan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussäännön 42 artiklan mukaiseen pyyntöön koskien komission ehdotusta neuvoston asetukseksi (Euratom, EHTY, EY) niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön
ryhmien määrittelystä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan ja 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun
neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta
(98/C 190/08)
CON/98/17

1.ÙTätä lausuntoa on pyytänyt 6 päivänä maaliskuuta
1998 päivätyllä kirjeellä Eruoopan unionin neuvosto,
joka lähetti tätä tarkoitusta varten ERI:lle asiakirjan
KOM(97)Ø725 lopullinen. Asiakirja sisältää ehdotuksen ja siihen liittyvän selittävän muistion. Lausunnon
antaminen kuuluu ERI:n toimivaltaan perustamissopimuksen 106 artiklan 6 kohdan ja 109Øf artiklan 8 kohdan perusteella.
2.ÙEuroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista
tehty pöytäkirjaa, jäljempänä ’’pöytäkirja’’, sovelletaan EKP:hen EKPJ:n perussäännön 40 artiklan ja
pöytäkirjan 23 artiklan mukaisesti. Ehdotuksen tarkoituksena on määrittää, miten EKP:n henkilöstöön
sovelletaan pöytäkirjan 12 artiklaa, 13 artiklan 2 kohtaa ja 14 artiklaa, joiden mukaisesti Euroopan yhteisön laitosten ja toimielinten virkamiehet ja muut työntekijät nauttivat tietyissä suhteissa koskemattomuutta
oikeudenkäyntimenettelyssä. Heihin ei sovelleta ulkomaalaisia koskevia ilmoittautumiskäytäntöjä, heillä on
oikeus tuoda maahan verovapaasti tiettyjä omaan
käyttöön tarkoitettuja tavaroita ja joiden mukaan
määräytyvät mainittujen virkamiesten ja työntekijöiden muita kuin palkkatuloja koskevat kansalliset verotussäännöt.

3.ÙEhdotuksessa esitetään, että ERI:ä koskeva vanha
4Øa artikla, korvataan uudella 4Øa artiklalla ja että asetus tulee voimaan EKP:n perustamisen voimaantulopäivänä. ERI pitää tällaista korvaamista ongelmallisena siitä syystä, että vaikka ERI asetetaan selvitystilaan kun EKP on perustettu, selvitystila saatetaan päätökseen vasta kolmannen vaiheen alkuun mennessä.
Siihen saakka, kunnes selvitystila on saatettu päätökseen, EKP ja (selvitystilassa oleva) ERI ovat kumpikin
olemassa. ERI:n henkilöstö jatkaa tehtäviensä hoitamista EKP:ssä ERI:n sopimusehtojen mukaisesti siihen asti, kunnes nämä sopimukset päättyvät tai ne
korvataan EKP:n sopimuksilla. Samanaikaisesti palkataan uutta henkilöstöä EKP:n sopimusehdoilla. Sen
vuoksi on tarpeen huolehtia siitä, että ERI:ä koskevia
entinen 4Øa artikla pysyy voimassa siihen päivään
saakka, kunnes ERI:n selvitystila saatetaan päätökseen sekä siitä, että EKP:n henkilöstöä koskeva uusi
4Øa artikla tulee voimaan EKP:n perustamisen
voimaantulopäivänä.
4.ÙTämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Frankfurtissa 6 päivänä huhtikuuta 1998

