
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. március 31.)

tekintettel az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelmére Salvadorban, a 980/2005/EK
tanácsi rendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálat megindításáról

(2008/316/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkal-
mazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 18. cikke (2) bekezdésére,

az általános preferenciarendszer-bizottsággal folytatott konzultá-
ciót követően,

mivel:

(1) A Bizottságot tájékoztatták arról, hogy Salvador Legfel-
sőbb Bírósága a 63-2007 és a 69-2007 esetek kapcsán
hozott 2007. október 28-i ítéletében a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet egyesülési szabadságról és a szer-
vezkedési jog védelméről szóló 87. egyezményének bizo-
nyos rendelkezéseit Salvador alkotmányának 47. cikkével
összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

(2) A 980/2005/EK tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekez-
dése a rendelet II. fejezetének 2. szakaszában említett
különleges ösztönző előírások ideiglenes visszavonásáról
rendelkezik, különösen, ha a nemzeti jogszabályok már
nem tartalmazzák azokat az egyezményeket, amelyek
megerősítése a III. mellékletben említett 9. cikk (1) és
(2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesí-
tése érdekében történt, illetve ha a jogszabályok végrehaj-
tása nem hatékony.

(3) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyesülési szabad-
ságról és a szervezkedési jog védelméről szóló 87. egyez-
ménye szerepel a 980/2005/EK rendelet III. mellékletének
A. részében található jegyzék 14. pontjában.

(4) A Bizottság a Salvador Legfelsőbb Bírósága által a 63-
2007 és 69-2007 esetek kapcsán hozott ítéletet előze-
tesen megvizsgálta, és megállapította, hogy további vizs-
gálatra van szükség az ítélet jogi következményeinek
elemzése céljából, hogy meg lehessen állapítani, indo-
kolt-e a különleges ösztönző előírások ideiglenes vissza-
vonása. A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy elegendő
indok áll rendelkezésre a vizsgálat megindításához.

(5) A Bizottság az általános preferenciarendszer-bizottsággal
2008. március 3-án konzultációkat folytatott,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Bizottság vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy a
Salvadori Köztársaság nemzeti jogszabályai valóban nem tartal-
mazzák-e többé a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyesülési
szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló 87. egyez-
ményét, illetve a jogszabályok végrehajtása valóban nem haté-
kony-e.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 31-én.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja

HU2008.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/29

(1) HL L 169., 2005.6.30., 1. o. A legutóbb az 55/2008/EK rendelettel
(HL L 20., 2008.1.24., 1. o.) módosított rendelet.


