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Wet van 3 februari 2005 tot intrekking en
wijziging van enige wetten in verband met het
verstrijken van de geldigheidsduur van het
EGKS-verdrag (Intrekking EGKS-wetgeving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het

verstrijken van de geldigheidsduur van het EGKS-verdrag wenselijk is om
wetten die uitsluitend strekken ter uitvoering van dat verdrag in te trekken
en wetten die mede strekken ter uitvoering van dat verdrag te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

De Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag
wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Artikel 1 van de Wet op de economische delicten wordt als volgt
gewijzigd:

1. Onder 4° vervalt: de Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde
lid, EGKS-verdrag, artikel 2;.

2. Onder 4° vervalt: de Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal, de
artikelen 2 en 4;.
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ARTIKEL IV

De Wet houdende regeling van gedwongen tenuitvoerlegging van
uitspraken en beschikkingen van de Europese Gemeenschappen wordt als
volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 vervalt: het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal,.

2. Na artikel 5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

De gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen, die
ingevolge het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal kunnen worden tenuitvoergelegd, en die zijn genomen
voor 23 juli 2002, vindt plaats overeenkomstig deze wet.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde
kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij
wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 3 februari 2005
Beatrix

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de derde maart 2005

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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