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BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE

LID STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN
van 20 december 1995

betreffende de omzetting in subsidies van de in de Tweede en de Derde Overeenkomst van
Lomé bedoelde speciale leningen
( 95/580/EG )
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN

BESLUITEN :

DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, IN
HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Gelet op de Vierde ACS-EG-Overeenkomst, ondertekend
op 15 december 1989 te Lomé, zoals gewijzigd bij de
Overeenkomst tot wijziging van genoemde Overeen
komst, die op 4 november 1995 in Mauritius is onderte
kend,

Overwegende dat de artikelen 91 en volgende van de op
31 oktober 1979 te Lomé ondertekende Tweede ACS
EEG-Overeenkomst van Lomé en de artikelen 194 en

volgende van de op 8 december 1984 te Lomé onderte

Artikel 1

De speciale leningen waarin wordt voorzien in de Tweede
en de Derde Overeenkomst van Lomé en waarvoor op de
datum van aanneming van dit besluit geen financieringso
vereenkomsten zijn gesloten, worden in subsidies omge
zet.

De eerste alinea geldt ook voor de vóór of na deze datum
vrijgemaakte saldi, ingevolge de afsluiting van de vastleg
gingen die het resultaat zijn van alle uit hoofde van de
speciale leningen van de Tweede en de Derde Overeen
komst van Lomé gesloten financieringsovereenkomsten.

kende Derde ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé, voor

zien in speciale leningen;

Overwegende dat de Gemeenschap, tijdens de op 30 juni
1995 in Brussel gehouden ministeriële slotzitting van de
onderhandelingen over de herziening halfweg van de
Vierde ACS-EG-Overeenkomst, een verklaring heeft aan
genomen luidens welke de speciale leningen die nog niet
uit hoofde van de Tweede en de Derde Overeenkomst

van Lomé zijn vastgelegd, in subsidies dienen te worden
omgezet,

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt
aangenomen .

Gedaan te Brussel, 20 december 1995 .
De Voorzitter

J. L. DICENTA BALLESTER

