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I
(Mededelingen)

RAAD
RESOLUTIE VAN DE RAAD
van 28 januari 2002
ter versterking van de samenwerking op het gebied van de opleiding terzake van de civiele
bescherming
(2002/C 43/01)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
HERINNEREND aan de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de
Raad bijeen, van 31 oktober 1994 inzake de versterking van de
communautaire samenwerking op het gebied van de civiele
bescherming, en met name aan de wens die in die resolutie
wordt geuit dat een samenwerking zou worden ontwikkeld
tussen de scholen en opleidingscentra in de lidstaten die actief
zijn op het gebied van de civiele bescherming (1);
HERINNEREND aan de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de
Raad bijeen, van 26 februari 2001 over de versterking van de
capaciteit van de Europese Unie op het gebied van civiele
bescherming, waarin nogmaals wordt beklemtoond dat de samenwerking tussen de scholen en opleidingscentra die in de
lidstaten actief zijn op het gebied van de civiele bescherming,
moet worden geïntensiveerd (2);
BENADRUKKEND dat de intergouvernementele initiatieven met
het oog op de totstandbrenging van zo’n samenwerking het
alvast mogelijk hebben gemaakt te bepalen wat de behoeften
en de inhoud van deze samenwerking zijn, maar dat daaraan
thans concreet gestalte moet worden gegeven;
OVERTUIGD van het groeiende belang van opleiding op alle
niveaus als instrument voor de verbetering van de bescherming
van de burgers tegen de risico’s verbonden aan natuurrampen
en technische rampen;
HERINNEREND aan de door de kandidaat-lidstaten bij herhaling
geuite wens om met de lidstaten en met de Commissie een
samenwerking op gang te brengen op het gebied van opleiding
terzake van de civiele bescherming;
OVERWEGENDE dat het terwille van de doeltreffendheid wenselijk is de synergieºn tussen de programma’s en de opleidingen
ten behoeve van personen die bij de uitvoering van de interventies van de hulpdiensten betrokken zijn, te verbeteren om
(1) PB C 313 van 10.11.1994, blz. 1.
(2) PB C 82 van 13.3.2001, blz. 1.

tot de opstelling van gemeenschappelijke programma’s te komen;

OVERWEGENDE dat de oprichting op communautair niveau van
een netwerk van scholen en opleidingscentra die in de lidstaten
actief zijn op het gebied van de civiele bescherming, als grondslag voor de latere oprichting van, bijvoorbeeld, een Europese
academie voor civiele bescherming waarin die opleidingsinstituten zouden zijn verenigd, de totstandkoming van de nagestreefde samenwerking zou versnellen;

OVERWEGENDE dat de recente besluiten van de Raad op het
gebied van de civiele bescherming, inzonderheid Besluit
2001/792/EG, Euratom van de Raad van 23 oktober 2001
tot vaststelling van een communautair mchanisme ter vergemakkelijking van bijstandinterventies in het kader van civiele
bescherming (3), een kader scheppen dat de mogelijkheid biedt
de oprichting te vergemakkelijken van een netwerk van scholen
en opleidingscentra die in de lidstaten actief zijn op het gebied
van de civiele bescherming, met name door het opzetten van
een proefproject dat gericht zou zijn op de totstandbrenging
van genoemd netwerk;

OVERWEGENDE dat dit netwerk van scholen en opleidingscentra
ook een grootschalig project zou kunnen omvatten dat strekt
tot de oprichting van een Europese virtuele academie voor
civiele bescherming, alsmede een systeem voor de uitwisseling
van deskundigen, dat in het kader van de communautaire actieprogramma’s inzake civiele bescherming is ontwikkeld;

VERZOEKT DE COMMISSIE:

(1) elk initiatief te onderzoeken dat ertoe strekt tijdens een
eerste proefperiode van drie jaar de oprichting te ondersteunen van een netwerk van scholen en opleidingscentra
die in de lidstaten actief zijn op het gebied van de civiele
bescherming, en daarbij met name lering te trekken uit de
ervaring met de in het kader van de communautaire actieprogramma’s inzake civiele bescherming ontwikkelde relevante initiatieven;
(3) PB L 297 van 15.11.2001, blz. 7.
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(2) na te gaan of financiºle steun aan dit initiatief mogelijk is
op basis van de financiºle bijdragen voor educatieve activiteiten die is voorzien in de beschikking van de Raad van 9
december 1999 betreffende een communautair actieprogramma voor civiele bescherming (1) voor de periode 1
januari 2000 tot en met 31 december 2004 of in het
besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair
mechanisme ter vergemakkelijking van bijstandsinterventies
in het kader van civiele bescherming;
(1) PB L 327 van 21.12.1999, blz. 53.
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(3) de kandidaat-lidstaten bij haar werkzaamheden te betrekken;

(4) na afloop van deze proefperiode en in het licht van de
verkregen resultaten, elk initiatief in overweging te nemen
dat strekt tot de totstandbrenging van samenwerking op
lange termijn op het gebied van de opleiding terzake van
de civiele bescherming, bijvoorbeeld door de oprichting
van een Europese Academie voor civiele bescherming, die
voornoemd netwerk zou institutionaliseren.

RESOLUTIE VAN DE RAAD
van 28 januari 2002
betreffende een gemeenschappelijke aanpak en specifieke acties inzake netwerk- en informatiebeveiliging
(2002/C 43/02)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
NAAR AANLEIDING VAN

de conclusies van de Europese Raad van 23/24 maart 2001 van
Stockholm volgens welke de Raad samen met de Commissie
een alomvattende strategie voor de beveiliging van elektronische netwerken zal uitwerken, die tevens praktische uitvoeringsmaatregelen zal omvatten,

7. de mededeling van de Commissie over het veiliger maken
van de informatiemaatschappij door de informatie-infrastructuur beter te beveiligen en computercriminaliteit te
bestrijden;
8. Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement
en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (3);

HERINNEREND AAN

1. de resolutie van de Raad van 30 mei 2001  actieplan
e-Europa: informatie- en netwerkveiligheid;
2. de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal ComitØ en het
ComitØ van de Regio’s  Netwerk- en informatieveiligheid:
voorstel voor een Europese beleidsaanpak;
3. de mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement  e-Europa 2002: effecten en prioriteiten;
4. het actieplan e-Europa 2002, goedgekeurd voor de Europese Raad van 19/20 juni 2000 te Feira;
5. Aanbeveling 95/144/EG van de Raad van 7 april 1995
inzake gemeenschappelijke veiligheidsbeoordelingscriteria
voor informatietechnologie (1);
6. de aanbeveling van de Raad van 25 juni 2001 betreffende
meldpunten die 24 uur per dag operationeel zijn voor de
bestrijding van high-tech criminaliteit (2);
(1) PB L 93 van 26.4.1995, blz. 27.
(2) PB C 187 van 3.7.2001, blz. 5.

9. Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (4);
10. Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele
dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de
beginselen van open network provision (ONP) (5);
11. Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (6);
12. Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 26 februari 1998 inzake de toepasisng van open network provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de
universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (7);
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

8 van 12.1.2001, blz. 1.
281 van 23.11.1995, blz. 31.
199 van 26.7.1997, blz. 32.
24 van 30.1.1998, blz. 1.
101 van 1.4.1998, blz. 24.
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13. Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (1);
OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

(1) Netwerken en communicatiesystemen zijn een sleutelfactor in de economische en maatschappelijke ontwikkeling
geworden en hun beschikbaarheid en integriteit is van
cruciaal belang voor essentiºle infrastructuren en voor
de meeste publieke en particuliere diensten en de economie als geheel.

C 43/3

(9) Voor aanbieders van telecommunicatiediensten gelden
wettelijke voorschriften die hen dwingen passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de
veiligheid van hun diensten te vrijwaren; die maatregelen
moeten een veiligheidsniveau bewerkstelligen dat in verhouding staat tot het aanwezige risico.
(10) Internationale norm ISO-15408 (gemeenschappelijke criteria) is een erkend systeem geworden voor het omschrijven van de beveiligingseisen voor computer- en netwerkproducten en het beoordelen of een specifiek product aan
die eisen voldoet.

(2) In het licht van de steeds belangrijkere rol van de elektronische diensten in de economie is de beveiliging van netwerken en informatiesystemen in toenemende mate van
openbaar belang.

(11) Internationale norm ISO-17799 (Information technology
 Code of practice for information security management
(Informatietechnologie  Code voor informatiebeveiliging)) en soortgelijke nationale richtsnoeren beginnen
een erkende praktijk te worden voor beveiligingsbeheer
in particuliere en openbare organisaties.

(3) De beveiliging van transacties en gegevens is essentiel
geworden voor de levering van elektronische diensten,
waaronder e-handel en online openbare diensten, en een
laag vertrouwen in die beveiliging kan de grootschalige
invoering van die diensten afremmen.

(12) Internetinfrastructuur dient een hoge toegankelijkheidsgraad van netwerken en diensten toe te laten en dient
robust en veilig te worden beheerd en geºxploiteerd, dat
wil zeggen door vaststelling van open standaarden en
internetbeveiligingsprotocollen,

(4) Het is nodig dat personen, ondernemingen, overheden en
andere organisaties hun eigen informatie-, data- en communicatiesystemen beschermen door in voorkomend geval effectieve beveiligingstechnologieºn toe te passen.

IN AANMERKING NEMEND, indachtig de resolutie van de Raad
van 30 mei 2001 over het ÐActieplan Ðe-Europa: informatieen netwerkbeveiliging, dat netwerk- en informatiebeveiliging
betrekking heeft op het volgende:

 garanderen dat diensten en gegevens beschikbaar zijn,
(5) De particuliere sector, die in de context van een concurrerende markt opereert, biedt door zijn vernieuwingsvermogen een scala van oplossingen die toegesneden zijn op
reºle marktbehoeften.
(6) Het complexe karakter van netwerk- en informatiebeveiliging brengt mee dat overheidsinstanties bij het ontwikkelen van beleidsmaatregelen in deze sector rekening moeten houden met politieke, economische, organisatorische
en technische aspecten en zich bewust moeten zijn van
het gedecentraliseerde en mondiale karakter van communicatienetwerken.
(7) Beleidsmaatregelen kunnen meer effect sorteren als zij
onderdeel zijn van een Europese aanpak, het effectief
functioneren van de interne markt eerbiedigen, voortbouwen op intensievere samenwerking, tussen lidstaten en op
internationaal niveau, en ondersteuning bieden voor vernieuwing en voor het vermogen van Europese ondernemingen om mondiaal te concurreren.
(8) Er bestaat reeds een substantieel corpus aan voor netwerken informatiebeveiliging relevante wetgeving, met name
als onderdeel van het gemeenschappelijk juridisch kader
in de Unie voor telecommunicatie, elektronische handel
en digitale handtekeningen.
(1) PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.

 voorkomen van verstoren en ongeoorloofd onderscheppen
van communicatie,
 bevestigen dat gegevens die zijn verzonden, ontvangen of
opgeslagen, volledig en ongewijzigd zijn,
 waarborgen van de vertrouwelijkheid van gegevens,
 beschermen van informatiesystemen tegen ongeoorloofde
toegang,
 beschermen tegen aanvallen met kwaadbedoelde software,
 waarborgen van betrouwbare authentificatie;
VERZOEKT DERHALVE DE LIDSTATEN:

1. uiterlijk eind 2002 informatie- en voorlichtingscampagnes te
lanceren of te intensiveren teneinde het publiek vertrouwd
te maken met netwerk- en informatiebeveiliging; dergelijke
acties specifiek te richten op ondernemingen, particuliere
gebruikers en overheden; dergelijke bewustmakingsacties in
nauwe samenwerking met de particuliere sector, inclusief
onder meer de aanbieders van internetdiensten, te ontwikkelen en door de particuliere sector genomen initiatieven
aan te moedigen;
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2. beste praktijken in verband met informatiebeveiligingsbeheer te bevorderen, met name in het midden- en kleinbedrijf, en die in voorkomend geval op internationaal erkende standaarden te baseren;
3. uiterlijk eind 2002 het belang van beveiligingsconcepten als
onderdeel van computeronderwijs en -opleidingen meer
reliºf te geven of te bevorderen;
4. uiterlijk medio 2002 de effectiviteit te toetsen van nationale
regelingen inzake computerrampbestrijding, eventueel inclusief viruswaarschuwingssystemen, te evalueren, met als doel,
waar nodig, deze beter uit te rusten om, op nationaal en
internationaal niveau, het verstoren en aanvallen van netwerk- en informatiesystemen te voorkomen, te ontdekken
en efficiºnt te bestrijden;
5. het gebruik van de gemeenschappelijkecriterianorm
(ISO-15408) te bevorderen en de wederzijdse erkenning
van daarmee samenhangende certificaten te faciliteren;
6. uiterlijk eind 2002 significante voortgang te bewerkstelligen
inzake effectieve en interoperabele inveiligingsoplossingen,
waar mogelijk gebaseerd op erkende standaarden,  eventueel inclusief openbronsoftware  in hun activiteiten op
het gebied van e-overheid en e-aanbestedingen en inzake het
introduceren van digitale handtekeningen waardoor overheidsdiensten die een betrouwbare authentificatie vereisen,
ook on line kunnen worden aangeboden;
7. wanneer zij kiezen voor de invoering van elektronische en
biometrische identificatiesystemen voor openbaar of officieel
gebruik, in voorkomend geval samen te werken inzake technologische ontwikkelingen en eventuele interoperabiliteitsvereisten onder de loep te nemen;
8. met het oog op betere communautaire en internationale
samenwerking onderling en met de Commissie informatie
uit te wisselen over de instanties die op hun grondgebied in
eerste lijn verantwoordelijk zijn voor netwerk- en informatiebeveiligingskwesties;
VERKLAART ZICH INGENOMEN MET HET VOORNEMEN VAN DE
COMMISSIE

1. in 2002 de weg te effenen voor een uitwisseling van beste
praktijken met betrekking tot bewustmakingsacties en een
eerste inventaris op te stellen van de verschillende nationale
voorlichtingscampagnes;
2. in 2002 voorstellen in te dienen ter versterking van de
communautaire dialoog en van de samenwerking met internationale organisaties en partners inzake netwerkbeveiliging,
met name wat betreft de gevolgen van de toenemende af-
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hankelijkheid van elektronische communicatienetwerken; en
in dit verband tegen eind 2002 een strategie voor te stellen
voor een meer stabiele en veilige werking van de internetinfrastructuur;
3. uiterlijk eind 2002 passende maatregelen voor te stellen om
ISO-norm 15408 (gemeenschappelijke criteria) te bevorderen, de wederzijdse erkenning van certificaten te vergemakkelijken en het proces voor de beoordeling van producten te
verbeteren, door adequate beschermingsprofielen te ontwikkelen;
4. uiterlijk eind 2002 een verslag in te dienen over technieken
en toepassingen in verband met elektronische en biometrische authentificatie van identiteit teneinde de effectiviteit
van dergelijke systemen, met name door middel van interoperabiliteit, te verbeteren;
5. tegen medio 2002 voorstellen in te dienen  na overleg
met de lidstaten en met de particuliere sector  voor de
instelling van een task force cyberbeveiliging, die dient voort
te bouwen op de nationale inspanningen om de netwerk- en
informatiebeveiliging te verbeteren en die het vermogen van
de lidstaten moet verbeteren om zowel individueel als collectief te reageren op ernstige problemen op het gebied van
netwerk- en informatiebeveiliging;
6. tegen eind 2002 in nauwe samenwerking met de lidstaten te
onderzoeken welke opties er bestaan met het oog op het
instellen van mechanismen waardoor de Commissie en de
lidstaten informatie en ervaringen kunnen uitwisselen over
hun vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van deze resolutie, rekening houdend met de pijleroverschrijdende dimensie van netwerk- en informatiebeveiliging,
en na te gaan hoe de particuliere sector het best kan worden
betrokken bij deze uitwisseling van informatie en van ervaringen;
IS VERHEUGD OVER de grotere nadruk die thans in het kader
van de Europese onderzoeksactiviteiten wordt gelegd op beveiligingsvraagstukken;
BEKLEMTOONT de noodzaak van meer onderzoeksactiviteiten,
met name inzake beveiligingsmechanismen en hun interoperabiliteit, betrouwbaarheid en bescherming van netwerken, geavanceerde cryptografie, technieken voor een betere bescherming van de privØ-sfeer en beveiliging op het gebied van draadloze communicatie;
DOET EEN BEROEP OP

 leveranciers en dienstverleners om de beveiliging als integraal en essentieel onderdeel van hun producten en diensten te versterken;
 de Europese leveranciers en dienstverleners uit de particuliere sector, en hun representatieve brancheorganisaties, om
actiever deel te nemen aan internationale normaliseringsactiviteiten en zichzelf te organiseren in passende fora die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze resolutie.
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COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
15 februari 2002
(2002/C 43/03)

1 euro

=

7,4284

Deense kroon

=

9,1788

Zweedse kroon

=

0,6095

Pond sterling

=

0,8705

US-dollar

=

1,3852

Canadese dollar

=

115,61

Japanse yen

=

1,4813

Zwitserse frank

=

7,764

Noorse kroon

=

87,92

IJslandse kroon (2)

=

1,6833

Australische dollar

=

2,066

Nieuw-Zeelandse dollar

=

10,002

Zuid-Afrikaanse rand (2)

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.
(2) Bron: Commissie.
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Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en
Sociaal ComitØ en aan het ComitØ van de Regio’s over bepaalde juridische aspecten in verband met
cinematografische en andere audiovisuele werken
(2002/C 43/04)
(COM(2001) 534 definitief)

1. INLEIDING
Audiovisuele en met name cinematografische werken vormen
een belangrijk deel van de Europese identiteit, zowel wat de
gemeenschappelijke Europese aspecten betreft als wat de culturele verscheidenheid van onze uiteenlopende tradities en geschiedenis aangaat. Met hun brede invloed op de samenleving
zijn zij onmisbaar voor de goede werking van onze democratieºn. Verder staan zij in het middelpunt van de veranderingen
als gevolg van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij:
de technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden om de bescherming van cultuur en erfgoed te bevorderen
en het wederzijds begrip in Europa te verbeteren. Toch leidt de
vermenigvuldiging van de distributiekanalen voor audiovisuele
goederen niet automatisch tot een hogere productie van kwalitatief hoogstaande inhoud.

De beginselen van het communautaire audiovisuele beleid, samengevat in de mededeling van de Commissie van december
1999 (1), gelden ook vandaag nog. Regulering in de audiovisuele sector heeft vooral tot doel bepaalde algemene belangen
zoals pluralisme, culturele en taalkundige verscheidenheid en
de bescherming van minderjarigen te beschermen. Op Europees niveau moet het juiste evenwicht worden gezocht teneinde
subsidiariteit te garanderen op een gebied met belangrijke bevoegdheden op nationaal of regionaal niveau en tegelijkertijd
ervoor te zorgen dat de Europese bedrijven de Europese dimensie ten volle kunnen benutten. De belangrijkste Europese
instrumenten terzake, de richtlijn ÐTelevisie zonder grenzen
voor regelgevende aspecten en het programma Media Plus
voor ondersteuningsmechanismen, hebben als hoofddoel Europese bedrijven in deze sector in staat te stellen om ten volle
van de Europese eenheidsmarkt gebruik te maken.

Audiovisuele werken hebben unieke kenmerken omdat ze tot
twee categorieºn behoren. Enerzijds zijn ze economische goederen, die aanzienlijke mogelijkheden voor de schepping van
rijkdom en werkgelegenheid bieden. In 1999 werd de Europese
audiovisuele markt (2) op 58,3 miljard EUR geschat (8,7 %
meer dan in 1998). Anderzijds zijn ze culturele goederen die
onze samenlevingen weerspiegelen en tegelijkertijd beïnvloeden. Daarom is de ontwikkeling van deze sector nergens geheel
aan de marktwerking overgelaten.
(1) Beginselen en richtsnoeren voor het audiovisuele beleid van de
Gemeenschap in het digitale tijdperk. COM(1999) 657 def. van
14 december 1999.
(2) Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector. Omvat
televisie, bioscoop, video (cassettes en DVD), maar geen spelen.

De opkomst van de nieuwe technologieºn heeft geen negatieve
invloed gehad op de heropleving van de cinema in Europa;
gebleken is dat deze technologieºn de media-operatoren eerder
extra inkomen opleveren dan dat ze bestaande media vervangen. Het totaal aantal bioscoopbezoeken in Europa is van 662
miljoen in 1995 gestegen tot 844 miljoen in 2000 (+ 27 %) (3).
Deze stijging kan ten minste gedeeltelijk worden toegeschreven
aan de toename van het aantal bioscoopschermen in Europa,
met name multiplexzalen (+ 22 % in 1999 vergeleken met de
1995) (3) en aan de verbeterde faciliteiten in de bioscopen. Uit
recente cijfers (4) blijkt dat het afgelopen jaar in de meeste
lidstaten echter ook meer naar tv werd gekeken.

Onder de audiovisuele werken vallen cinematografische werken
speciaal op door hun productiekosten en cultureel belang: de
budgetten voor de productie van bioscoopfilms liggen veel
hoger dan voor andere audiovisuele producties, ze worden
vaker als internationale coproducties uitgevoerd en hun exploitatieperiode is langer, waarbij alle distributiekanalen kunnen
worden gebruikt: bioscopen, DVD’s en videocassettes (zowel
verkoop als verhuring), downloaden van internet, alsmede televisie (pay-per-view, pay-per-channel, free-to-air). Cinematografische werken kennen een sterke concurrentie van buiten Europa (5). Europese werken circuleren weinig buiten hun land
van oorsprong, hoewel hier een stijgende tendens te constateren valt: volgens sommige schattingen bedroeg het bezoekersaantal van buitenlandse films in 1999 10 % (6) van het totaal,
tegen minder dan 8 % in 1996.

Gezien de bijzondere kenmerken van cinema had de Commissie in haar mededeling over het audiovisuele beleid in 1999 de
noodzaak vermeld om dieper in te gaan op een aantal aangelegenheden teneinde het juridische kader van deze sector te
verduidelijken, waaronder de uitvoering van beleid inzake
staatshulp op dit gebied. Het doel was na te gaan welke maatregelen kunnen worden genomen om de circulatie van audiovisuele werken in Europa te verbeteren.
(3) Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector.
(4) Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector: in Europa wordt gemiddeld 144 minuten (Oostenrijk) tot 239 minuten
(Italiº) per dag tv gekeken. In bijna alle lidstaten zien we een stijgende tendens.
(5) Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector: in
2000 bedroeg het marktaandeel van Amerikaanse bioscoopfilms
in Europa meer dan 73 %.
(6) Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector; Lumiere-gegevensbank; gegevens inclusief coproducties tussen EU/
derde landen.
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Overeenkomstig de beginselen van het Witboek over governance (7) hebben de diensten van de Commissie het publiek
geraadpleegd op basis van een werkdocument (8) teneinde alle
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun standpunten
kenbaar te maken alvorens deze mededeling door de Commissie wordt goedgekeurd. Een hoorzitting op 15 juni is door
ongeveer 250 betrokkenen bijgewoond. Deze bood niet alleen
de Commissie de gelegenheid om na te gaan welke de centrale
punten waren van de in het werkdocument besproken kwesties,
maar stelde ook de belanghebbenden in staat om elkaars standpunten te horen en erop te reageren.

49 schriftelijke opmerkingen (9) werden ontvangen van lidstaten, nationale regulerende en zelfregulerende autoriteiten, auteurs, artiesten, film- en televisieproducenten en -regisseurs,
bioscoopuitbaters, video- en DVD-uitgevers/distributeurs, televisieomroepen, industriebonden, consumentenvertegenwoordigers en vakbonden.

De onderhavige mededeling schetst de beleidsoriºntaties en
voorstellen van de Commissie op basis van het overleg dat
heeft plaatsgevonden. Het omschrijft de beginselen voor toepassing van de regels voor staatssteun aan de cinemasector en
geeft de volgende stappen aan die moeten worden genomen op
gebieden waar verder overleg nodig is teneinde een gunstig
klimaat te creºren voor de productie en distributie van audiovisuele werken.
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(artikel 151 EG-Verdrag). Tegelijkertijd werd in artikel 87, lid 3,
onder d), een nieuwe specifieke mogelijkheid geboden om voor
staatssteun van de lidstaten ter bevordering van cultuur een
uitzondering te maken op het algemene onverenigbaarheidsprincipe van artikel 87, lid 1.

De lidstaten voeren een breed gamma van steunmaatregelen uit
voor de audiovisuele productie van films en tv-programma’s.
Deze steun is vooral gericht op de creatie- en productiefases
van het filmmaken en wordt over het algemeen verstrekt in de
vorm van subsidies of terug te betalen voorschotten. De beweegredenen achter deze maatregelen zijn zowel cultureel als
industrieel. Hun culturele hoofddoel is ervoor te zorgen dat de
nationale en regionale culturen en creatief vermogen tot uiting
komen in de audiovisuele media van film en televisie. Anderzijds beogen zij de kritieke massa aan activiteiten te genereren
die nodig is om de dynamiek tot stand te brengen voor de
duurzame ontwikkeling en consolidering van de industrie
door het opzetten van goed onderbouwde productieprojecten
en het ontwikkelen van een permanent reservoir aan menselijke
vaardigheden en ervaring.

De toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag
(concurrentievervalsende praktijken door bedrijven) op de audiovisuele sector (10) komt in deze mededeling niet aan bod.

2.1. Verenigbaarheid met het EG-Verdrag van stelsels voor
steun aan film- en tv-productie
2. ALGEMENE HOUDING VAN DE COMMISSIE IN VERBAND
MET STAATSSTEUN AAN DE CINEMASECTOR

Bioscoop- en tv-programma’s zijn twee van de meest universele
amusementsmedia en hebben internationaal een sterke invloed
op een groot aantal mensen. Het huidige stadium van ontwikkeling en de speciale kenmerken van de audiovisuele productie
in de EG maken het moeilijk voor producenten om vooraf
voldoende commerciºle steun te verkrijgen voor de samenstelling van een financieel pakket om de productie van projecten
van start te laten gaan. Onder deze omstandigheden is de
bevordering van de audiovisuele productie door de lidstaten
belangrijk om uiting te geven aan hun eigen cultuur en creatief
vermogen, die de verscheidenheid en rijkdom van de Europese
cultuur weerspiegelen.

Met het Verdrag van Maastricht werd op het niveau van de
Gemeenschap erkend dat de Europese Unie en zijn lidstaten het
grootst mogelijke belang moeten hechten aan de bevordering
van de cultuur, zulks door deze op te nemen in de lijst van
beleidsgebieden die uitdrukkelijk in het EG-Verdrag is vermeld
(7) COM(2001) 428 van 25 juli 2001.
(8) SEC(2001) 619 van 11 april 2001.
(9) Afkomstig van meer dan 95 % van de productie-industrie, filmregisseurs, bioscoopuitbaters, houders van rechten, omroepen, vakbonden van werknemers in de audiovisuele sectoren, video- en
DVD-verenigingen, filminstituten en lidstaten. Zie lijst en volledige
tekst van opmerkingen die elektronisch zijn ingediend zonder verzoek om vertrouwelijke behandeling:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/cine1_en.htm

De basisregels van het EG-Verdrag inzake staatssteun luiden als
volgt: artikel 88, lid 3, stelt dat de lidstaten verplicht zijn de
Commissie op de hoogte te brengen van elk voornemen tot
invoering of wijziging van steunmaatregelen. Artikel 87, lid 1,
verbiedt steunmaatregelen van de staten (of die met staatsmiddelen zijn bekostigd) die de mededinging en het handelsverkeer
tussen de lidstaten verstoren. De Commissie kan echter bepaalde vormen van staatssteun van dit verbod ontheffen. Artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag vermeldt met name bepaalde
soorten steun die de Commissie met het oog op hun effect kan
toestaan. Een van deze uitzonderingen is vervat in artikel 87,
lid 3, onder d), betreffende steun ter bevordering van cultuur,
op voorwaarde dat door deze maatregelen de voorwaarden
inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in
de gemeenschap niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

2.2. Handhaving van de voorschriften van het EG-Verdrag
inzake staatssteun aan film- en tv-productie
In 1997 ontving de Commissie een klacht over uitsluiting als
gevolg van het Franse stelsel voor steun aan de cinematografische productie. Onderzoek door de Commissie bevestigde de
klacht. De concurrentievervalsende effecten waren het resultaat
van bepalingen die de steun afhankelijk maakten van het uitvoeren van bepaalde filmmakende activiteiten in de betrokken
lidstaat (de zogenoemde Ðterritorialisering).
(10) Bijvoorbeeld praktijken zoals Ðblockbooking of bundeling van
rechten, die onverenigbaar kunnen zijn met het EG-Verdrag.
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Op verzoek van de Commissie pasten de Franse autoriteiten
een reeks onverenigbare bepalingen van hun stelsel voor steun
aan filmproducties aan, waarna de Commissie het stelsel op 3
juni 1998 goedkeurde. In haar beschikking (N 3/98) beschreef
de Commissie 4 specifieke verenigbaarheidscriteria (zie 2.3.b)
hieronder) voor het toestaan van steun aan film- en tv-productie overeenkomstig de Ðcultuurderogatie van artikel 87, lid 3,
onder d), van het EG-Verdrag. Voorts beloofde de Commissie
de stelsels van de andere lidstaten te onderzoeken op basis van
de criteria die bij de Franse beschikking waren gehandhaafd.

De Commissie startte een onderzoek waarbij alle lidstaten om
inlichtingen werden gevraagd over hun stelsels voor steunmaatregelen aan de audiovisuele sector. Uit dit onderzoek bleek dat
de meerderheid van deze stelsels niet voor voorafgaande toelating aan de Commissie was gemeld.

2.3. Beoordeling van stelsels voor steun aan film- en tvproductie
Bij de beoordeling van stelsels voor steun aan film- en tv-productie moet de Commissie nagaan:

 of het stelsel het principe van Ðalgemene wettelijkheid respecteert, d.w.z. dat de Commissie moet nagaan of het stelsel
geen clausules bevat die in strijd zijn met bepalingen van
het EG-Verdrag op andere gebieden dan staatssteun (inclusief de fiscale bepalingen daarvan);

 of het stelsel voldoet aan de specifieke verenigbaarheidscriteria die de Commissie in haar beschikking van 1998 over
het Franse stelsel van automatische steun heeft vermeld (11).

De tweede voorwaarde is specifiek voor stelsels voor steun aan
film- en tv-productie, terwijl de eerste een routine-onderzoek is
dat op alle stelsels wordt toegepast, ongeacht de sector.

a) Inachtneming van het criterium Ðalgemene wettelijkheid
De Commissie moet nagaan of de voorwaarden voor het in
aanmerking komen voor steun uit deze staatsstelsels geen clausules bevatten die indruisen tegen bepalingen van het EG-Verdrag op andere gebieden dan staatssteun. De Commissie dient
zich eronder andere van te verzekeren dat de in het EG-Verdrag
vervatte principes van non-discriminatie op grond van nationaliteit, vrijheid van vestiging, vrij verkeer van goederen en
vrijheid van dienstverlening zijn gerespecteerd (artikelen 12,
28, 30, 39, 43, 48 en 49 van het EG-Verdrag). Indien de
bepalingen die een inbreuk vormen op deze principes niet
van de werking van het stelsel te scheiden zijn, dwingt de
Commissie de naleving van deze principes af in het kader
van de toepassing van de concurrentieregelgeving.
(11) De vraag of belastingvoordeel voor producenten als staatssteun kan
worden beschouwd, wordt beoordeeld aan de hand van de principes die zijn beschreven in de mededeling van de Commissie van
1998 over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe
belastingen op ondernemingen (PB C 384 van 12.12.1998).
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Uit hoofde van bovengenoemde principes mogen stelsels voor
steun bijvoorbeeld niet: steun voorbehouden aan eigen staatsburgers; van begunstigden eisen dat zij als nationaal bedrijf
onder de nationale handelswet zijn gevestigd (bedrijven die in
een lidstaat gevestigd zijn en via een permanente afdeling of
agentschap in een andere lidstaat actief zijn, moeten voor steun
in aanmerking kunnen komen; verder mag de eis over een
agentschap te beschikken alleen worden opgelegd bij de daadwerkelijke betaling van de steun); van werknemers van buitenlandse bedrijven die diensten verlenen voor het maken van
films eisen dat zij aan de nationale arbeidsnormen voldoen.

Sommige stelsels voor steun aan film- en tv-productie worden
gefinancierd uit parafiscale heffingen. Overeenkomstig het beleid van de Commissie en de jurisprudentie van het Hof van
Justitie mogen, indien dergelijke stelsels uitsluitend of in grotere
mate de nationale producenten begunstigen dan de concurrenten in andere lidstaten, op geïmporteerde producten geen heffingen worden geheven en mag de nationale productie bij uitvoer geen lager belastingtarief genieten. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is dergelijke steun verenigbaar met het Verdrag.

Wanneer de Commissie de regels inzake staatssteun toepast om
de verenigbaarheid van stelsels voor steun te beoordelen, besteedt zij tegelijkertijd aandacht aan de problemen die de door
de Raad opgerichte Gedragscodegroep inzake directe belasting
van bedrijven (de zogenaamde Primarolo-groep) heeft geconstateerd (12).

b) Specifieke verenigbaarheidscriteria betreffende staatssteun voor productie van film- en tv-programma’s
De specifieke criteria op basis waarvan de Commissie momenteel staatssteun voor de productie van film- en tv-programma’s
beoordeelt uit hoofde van de cultuurderogatie van artikel 87,
lid 3, onder d), van het EG-Verdrag zijn opgesteld in haar
beschikking van juni 1998 over het Franse stelsel van automatische steun aan de filmproductie. Deze specifieke criteria luiden als volgt:

1. De hulp is gericht op een cultureel product. Elke lidstaat
moet (overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel) zich ervan
verzekeren dat de inhoud van de gesteunde productie cultureel is, zulks op basis van controleerbare nationale criteria.

2. De producent moet vrij zijn om ten minste 20 % van het
filmbudget in andere lidstaten uit te geven zonder dat de in
het kader van het stelsel toegekende steun wordt gekort. De
Commissie accepteert m.a.w. de territorialisering van maximaal 80 % van het productiebudget van een gesteunde film
of tv-productie als subsidiabiliteitscriterium.
(12) Deze groep heeft een inventaris van schadelijke praktijken opgesteld, waaronder een aantal stelsels voor staatssteun aan film- en
tv-productie.
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3. Teneinde normale commerciºle initiatieven die inherent zijn
aan een markteconomie te stimuleren en opbod tussen de
lidstaten te voorkomen, moet het steunpercentage in principe beperkt blijven tot 50 % van het productiebudget. De
Commissie is van mening dat krachtens het subsidiariteitsbeginsel elke lidstaat op grond van de nationale parameters
een definitie van moeilijke en Ðlow budget-films dient op te
stellen.

4. Extra steun voor specifieke filmmakende activiteiten (bijvoorbeeld postproductie) zijn niet toegestaan om ervoor te
zorgen dat de steun een neutraal stimulerend effect heeft en
te vermijden dat die specifieke activiteiten in een bepaalde
lidstaat worden beschermd of naar een bepaalde lidstaat
worden getrokken.

Bovengenoemde criteria geven aanleiding tot een aantal overwegingen:

De Commissie is van mening dat de steun naar het algemeen
budget van een specifiek filmproject moet gaan en dat de
producent vrij moet zijn om te beslissen welke onderdelen
van het budget in andere lidstaten worden uitgegeven. Op
deze manier functionerende steunregelingen kunnen worden
beschouwd als steun voor de creatie van een audiovisueel product en niet als bijdrage aan de ontwikkeling van een industriºle activiteit. Derhalve moet deze steun worden beoordeeld
uit hoofde van de cultuurderogatie van artikel 87, lid 3, onder
d) van het EG-Verdrag en niet de industriºle derogatie van
artikel 87, lid 3, onder c). Bedrijven in de sector film- en tvproductie kunnen daarnaast aanspraak maken op andere soorten steun uit de nationale horizontale regelingen die door de
Commissie zijn goedgekeurd krachtens artikel 87, lid 3, onder
a) en c), van het EG-Verdrag (bijvoorbeeld regionale steun,
steun voor het MKB, steun voor O & O, steun aan opleiding,
werkgelegenheidssteun.).
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Rechtstreeks uit EG-programma’s zoals Media Plus verleende
steun geldt niet als staatssteun. Derhalve worden deze bijdragen
niet meegeteld bij de vaststelling van het maximum van 50 %.
Bovendien draagt deze steun bij tot de distributie van nationale
films in het buitenland en komt het effect niet bovenop dat van
de nationale stelsels, die de nationale productie en distributie
betreffen.
Door de lidstaten aan tv-omroepen opgelegde verplichtingen
om in audiovisuele productie te investeren, gelden niet als
staatssteun indien deze investeringen voor de omroepen een
redelijke compensatie vormen. De mate waarin deze wettelijke
verplichtingen als staatssteun kunnen worden beschouwd, moet
worden beoordeeld in het licht van de jurisprudentie van het
Hof van Justitie van de EG na zijn uitspraak van 13 maart
2001 in zaak C-379/98 (PreussenElektra).
Volgens de Commissie vormen bovengenoemde criteria
een passend evenwicht tussen de doelstellingen van culturele creatie, de ontwikkeling van de audiovisuele productie in de EG en de inachtneming van de communautaire
regels inzake staatssteun.

2.4. Onderzoek van de stelsels
Naar haar beschikking van 1998 over het Franse stelsel van
automatische steun aan de filmproductie heeft de Commissie de
in andere lidstaten bestaande stelsels beoordeeld op basis van
bovengenoemde criteria. De stelsels van een reeks lidstaten (14)
zijn door de Commissie reeds onderzocht en goedgekeurd.
Momenteel rondt de Commissie de besprekingen af met de
overblijvende lidstaten teneinde hun stelsels met de EG-wetgeving in overeenstemming te brengen. De Commissie is voornemens dit onderzoek tegen eind in 2001 te voltooien. Dit zal
de sector juridische zekerheid verschaffen.
Uit het onderzoek zijn de volgende hoofdkenmerken van nationale stelsels voor staatssteun naar voren gekomen:

De Commissie accepteert dat lidstaten eisen dat een bepaald
deel van het productiebudget voor de film op hun grondgebied
wordt besteed om in aanmerking te komen voor steun. Daarbij
wordt uitgegaan van de redenering dat een bepaalde mate van
territorialisering van de uitgaven nodig kan zijn om de voortdurende aanwezigheid van menselijke vaardigheden en technische deskundigheid te garanderen die nodig is voor culturele
creatie (13). Dit moet echter worden beperkt tot het minimum
dat noodzakelijk is om culturele doelstellingen te bevorderen.

Verder is de Commissie van mening dat, gezien de speciale
kenmerken van filmproductie, het algemeen budget van een
audiovisuele productie het risicokapitaal uitmaakt dat voor de
creatie ervan noodzakelijk is en dat het referentiebedrag voor
de berekening van de steun dat algemeen budget is, ongeacht
de aard van de individuele uitgaven waaruit het bestaat. Het
toekennen van steun aan specifieke uitgavenposten van een
filmbudget kan leiden tot een nationale voorkeur voor de sectoren die deze specifieke diensten verlenen, hetgeen onverenigbaar zou zijn met het Verdrag.
(13) Zie antwoord op schriftelijke vraag 3173-00 van de heer Veltroni
(PB C 163 E van 6.6.2001, blz. 50).

 binnen de EG bestaat er een grote verscheidenheid aan
stelsels, zowel wat het type steun als wat de draagwijdte
betreft;
 veel van de stelsels bevatten bepalingen die indruisen tegen
het principe van algemene wettelijkheid;
 erg weinig lidstaten leggen territorialiteitsvereisten op om
voor steun in aanmerking te komen;
 slechts uitzonderlijk kennen lidstaten staatssteun toe die
meer dan 50 % van de filmkosten bedraagt;
 uitzonderingen op dit laatste vallen normaliter onder de
categorie Ðmoeilijke en low-budgetfilms.
(14) Frankrijk, Nederland, Duitsland (en bepaalde Duitse deelstaten),
Ierland en Zweden: zie http://europa.eu.int/comm/competition/
state_aid/decisions/
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2.5. Toekomstige ontwikkelingen
Bovenvermelde specifieke criteria voor verenigbaarheid van
steun aan film- en tv-producties blijven geldig tot in juni 2004,
de tijdslimiet die in de reeds goedgekeurde beschikkingen is
vastgesteld. In het kader van het onderzoek mogen de stelsels
van de lidstaten tot dezelfde termijn blijven bestaan.
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voor commerciºle doeleinden. Hieraan kunnen belangrijke gevolgen verbonden zijn voor de circulatie van audiovisuele werken binnen Europa en voor de bewaring van het Europese
audiovisuele erfgoed.

3.1. Wettelijk depot van audiovisuele werken
De Commissie is niet voornemens deze criteria te wijzigen
tenzij blijkt dat zij niet volstaan om concurrentievervalsing
binnen de EG te voorkomen. Voorts zal de Commissie in het
licht van het onderzoek nagaan wat het maximaal toelaatbare
niveau van territorialisering is. Territorialiteitsvereisten fragmenteren de interne markt voor de levering van goederen en
diensten voor audiovisuele productie en belemmeren hun ontwikkeling. De mogelijke concurrentievervalsing als gevolg van
steun aan film- en tv-productie zou meer het gevolg zijn van
territorialiseringsvereisten dan van het bedrag van de steun zelf.
Territorialiteitsvereisten die verder gaan dan wat uit hoofde van
de noodzakelijkheids- en proportionaliteitscriteria aanvaardbaar
wordt geacht, overschrijden de strikte grenzen van cultuurbevordering en dienen in feite industriºle doelstellingen. Daarom
stelde de Commissie in haar beschikking betreffende het Franse
stelsel voor steun dat de lidstaten moeten worden aangemoedigd om voor een groot deel van de kosten de voorkeur voor
het eigen land als plaats van besteding te laten vallen.

In diverse fora is hier aandacht aan besteed. De Raad heeft in
mei 2000 (16) een resolutie goedgekeurd inzake de conservering
en opwaardering van het Europese cinematografische erfgoed,
waarin hij de Commissie oproept rekening te houden met de
specifieke behoeften van deze vorm van cultureel erfgoed, en
steun en aanmoediging te verlenen voor een grensoverschrijdend onderzoek door de lidstaten naar de situatie van de Europese filmarchieven.

Gezien de relatief beperkte geografische verspreiding van bepaalde talen en culturen en gelet op de beperkte circulatie van
hun cultuurproducten binnen de EG en op de wereldmarkt kan
de Commissie steunpercentages van meer dan 50 % goedkeuren
indien aangetoond wordt dat deze voor de betrokken lidstaten
noodzakelijk zijn in andere gevallen dan moeilijke en low-budgetfilms.

Op pan-Europees niveau zijn initiatieven genomen door beroepsverenigingen (17) en door de Raad van Europa, wiens ontwerp voor een Europese conventie ter bescherming van het
audiovisuele erfgoed waarschijnlijk binnenkort wordt goedgekeurd. Deze conventie voorziet in een verplicht wettelijk depot
van Ðbewegend beeldmateriaal dat deel uitmaakt van het audiovisuele erfgoed en is geproduceerd of gecoproduceerd op het
grondgebied van de betrokken partij.

De Commissie is voornemens de dialoog met de lidstaten
voort te zetten om aangelegenheden van staatssteun voor
film- en tv-productie te bespreken. Deze dialoog is van
start gegaan op de conferentie die in oktober 2000 in
Parijs is georganiseerd door het Franse nationale filmcentrum en waaraan terzake deskundige ambtenaren van de
Commissie en vertegenwoordigers van de betrokken ministeries en filminstituten in de EU hebben deelgenomen.
De dialoog is voortgezet op een tweede conferentie die in
juni 2001 in Stockholm is georganiseerd door het
Zweedse filminstituut.

3. BESCHERMING VAN ERFGOED EN EXPLOITATIE VAN AUDIOVISUELE WERKEN

Een aantal aangelegenheden in verband met de bescherming
van erfgoed, transparantie en doeltreffende exploitatie van rechten zijn op het voorplan gekomen (15): wettelijk depot van
audiovisuele werken, de oprichting van een Europees register
(of het met elkaar verbinden van de nationale registers) en
andere mogelijke vormen alsmede gebruik van gegevensbanken
(15) Met name in het werkdocument van de diensten van de Commissie
 SEC(2001) 428 van 11 april 2001.

Uit de bijdragen tijdens de hoorzitting en de schriftelijke commentaren blijkt duidelijk een consensus over de noodzaak om
het Europese audiovisuele erfgoed te bewaren en te beschermen. De meningen lopen uiteen over de beste manier om deze
doelstellingen te verwezenlijken en de vraag of regulerend ingrijpen op Europees niveau nodig of zelfs wenselijk is.

De meningen waren verdeeld over de vraag of de EU zich bij
dit instrument dient aan te sluiten en/of de lidstaten dient aan
te moedigen om dat te doen. Een aantal commentatoren was
van mening dat de conventie een redelijk compromis bood
voor maatregelen op dit gebied, waardoor ingrijpen van de
Gemeenschap niet meer nodig was, of anders dat dit een
goed vertrekpunt was voor een communautair initiatief. Anderen waren voorstander van een communautair initiatief en
argumenteerden dat dit ondanks de conventie noodzakelijk
bleef en toegevoegde waarde kon opleveren in termen van de
bescherming van het erfgoed en de bevordering van culturele
verscheidenheid. Er werd voorgesteld dat elke communautaire
aanpak toegespitst dienden te worden op beste praktijken, hoewel bepaalde commentatoren vonden dat zelfregulering of mederegulering niet goed werkten en konden leiden tot verschillen
inzake de bewaring van audiovisuele werken.
(16) 2261e vergadering van de Raad (16 mei 2000) Pers 154 
Nr 8394/00.
(17) Er zijn voorstellen van de European Federation of Film Directors
(FERA) en de International Federation of cinema producers associations (FIAPF) (die in Ðvrijwillig depot heeft voorgesteld voor cinematografische werken op basis van het modelcontract dat zij
hebben opgesteld:  General regulations concerning trust deposit
of motion picture prints with film archives (1971)).
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Men was het er niet over eens of een dergelijk stelsel verplicht
dan wel vrijwillig moest zijn. Een aantal commentatoren was
voorstander van een verplicht wettelijk depot als minimummaatregel. Anderen vonden dat een dergelijke vereiste geen
extra kosten voor de producent mocht meebrengen en derhalve
door de overheid moest worden gefinancierd. De verplichting
zou alleen voor nieuwe werken moeten gelden (oudere werken
konden op vrijwillige basis worden gedeponeerd). Velen pleitten
voor een vrijwillig stelsel dat enkel voor nationale werken zou
gelden en waarbij de details op het niveau van de lidstaten
zouden worden vastgesteld, mogelijk in combinatie met prikkels.

In de commentaren werd een onderscheid gemaakt tussen cinematografische en andere werken. Tv-omroepen wilden televisieproducties niet onder een verplicht depotstelsel laten vallen. Zij voegden daaraan toe dat als regulerend ingrijpen ter
bewaring van televisieproducties nodig werd geacht, dit op een
vrijwillige basis diende te geschieden, zulks in combinatie met
aanzienlijke financiºle steunmechanismen. Anderen waren
voorstander van een regel voor alle audiovisuele werken, terwijl
een derde groep aanvankelijk de aandacht op cinematografische
werken wou toespitsen en deze later uitbreiden tot andere
categorieºn.

Inzake bewaring benadrukten de cinematheken dat de gedeponeerde werken van hoge kwaliteit moesten zijn (hetzij de oorspronkelijke kopie, hetzij een van vergelijkbare kwaliteit) en dat
een gegevensbank moest worden opgericht van de uiteenlopende audiovisuele mediadragers.

De Commissie neemt akte van de brede steun voor de
noodzaak audiovisuele werken te bewaren met het oog
op de bescherming van het erfgoed en de bevordering
van culturele verscheidenheid. Uit het overleg blijkt dat
maatregelen moeten worden genomen om ons audiovisuele erfgoed te bewaren. Dit is bijzonder belangrijk voor
cinematografische werken. Er was echter geen consensus
over het soort te nemen maatregelen.

Daarom is de Commissie voornemens om, voordat zij
mogelijk een voorstel doet, zich een totaalbeeld te vormen
van de huidige situatie in de lidstaten. Daarvoor zal zij
later dit jaar aan de nationale autoriteiten een vragenlijst
voorleggen. Daarmee zal worden nagegaan welke rol wetgevende en andere maatregelen spelen en zal verder worden ingegaan op de noodzakelijke voorwaarden. Voorts
wil de Commissie de samenwerking tussen de belanghebbenden op dit gebied aanmoedigen en de verspreiding van
beste praktijken stimuleren. De Commissie neemt nota
van de consensus tussen de betrokkenen dat het niet de
bedoeling is ØØn Europees archief op te richten. In plaats
daarvan dient het depot op nationaal of regionaal niveau
te worden georganiseerd, met de nodige doorzichtigheid
over de plaats waar de werken zich bevinden. Ook wil de
Commissie grondiger onderzoek verrichten naar de oprichting van een gegevensbank van de uiteenlopende mediadragers voor audiovisuele werken, zoals tijdens het
overleg is voorgesteld.
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3.2. Oprichting van een registratiestelsel
De meningen lopen uiteen over de waarde van een registratiestelsel voor films en andere audiovisuele werken. Momenteel
beschikt slechts een minderheid van de lidstaten over een dergelijk register. Een initiatief om in het kader van de World
Intellectual Property Organisation (WIPO) een internationaal
register op te richten, had slechts een beperkt succes.
Een Europees initiatief op dit gebied kan bijdragen tot doorzichtigheid, de houders van rechten helpen beschermen en de
circulatie van Europese producties vergemakkelijken. Dit kan
gezien de complexiteit van de industrie van groot belang zijn.
Een dergelijk stelsel dient geen invloed te hebben op aangelegenheden betreffende uiteenlopende regels inzake auteurschap
of gebruik van rechten overeenkomstig de regelgeving inzake
auteursrecht, maar kan tot doel hebben bepaalde gegevens te
verstrekken over de geregistreerde audiovisuele werken.
Hoewel een aantal van de commentatoren het stelsel onnodig
duur vond, was de meerderheid er voorstander van. Er was
steun voor de oprichting van een nationaal openbaar register
van films in elke lidstaat, op voorwaarde dat enkele criteria
worden vastgesteld. Sommigen hielden dit voor een essentieel
onderdeel van elk beleid ter bevordering van de circulatie van
audiovisuele werken. Anderen gingen nog verder en zagen het
ontbreken van een dergelijk register (of registers) als een belemmering voor de exploitatie van werken.
Over welk type maatregelen het meest geschikt was, verschilden de meningen. Sommigen waren voorstander van de oprichting van systemen van wederzijdse erkenning op basis van
individuele registers in elke lidstaat. Anderen vonden het noodzakelijk om de behoeften van de markt te beoordelen vooraleer
een beslissing te nemen over passende maatregelen. Een aantal
commentatoren was voorstander van het opzetten van een
netwerk van nationale registers op Europees niveau. Dit zou
het voordeel hebben van doorzichtigheid, die identificatie zou
vergemakkelijken, hoewel anderen dachten dat dit een erg
moeilijk te hanteren mechanisme zou kunnen worden en dat
het moeilijk zou zijn om een dergelijk stelsel op te richten.
Er was ruime overeenstemming over de voordelen van een
duidelijke identificatie en het belang van metagegevens (18).
De openbare omroepen stelden dat Europa voordeel zou hebben bij welbekende en goed ontworpen systemen voor metagegevens m.b.t. productie, levering, classificatie, bescherming
en archivering van mediawerken. Inzake normen vonden zij
het van belang de ontwikkeling aan te moedigen van een ruimer gedistribueerd netwerk voor mediaregistratienummers teneinde interoperabiliteit van mediaregistratienummers te verzekeren en registratiekosten voor de Europese programmamaker te verminderen. Sommige operatoren ondersteunden het
gebruik van de ISAN-standaard (19) of een andere industriestandaard, terwijl anderen tegen het gebruik van deze specifieke
standaard waren, maar niettemin voorstander van genormaliseerde stelsels voor metagegevens.
(18) Digitale informatie over een audiovisueel werk ter vergemakkelijking van het productie- en distributieproces (ook bekend onder de
naam Digital Asset Management  DAM).
(19) Ontwikkeld door de International Standards Organisation (ISO). De
huidige versie staat bekend als IVID (International Version Identifier) of V-ISAN.
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Sommigen suggereerden gedetailleerde gegevens op te slaan
over alle contracten in verband met de productie en exploitatie
van in het betrokken land geproduceerde films, met name de
identiteit van de diverse partijen, eigenaar en uitoefening van
auteursrecht, exploitatievoorwaarden in het contract, duur van
de licentie alsmede de exclusieve of niet-exclusieve aard daarvan. Men was van mening dat de financiering op Europees
niveau moest worden verstrekt of anders als combinatie van
particuliere en openbare financiering. Anderen uitten hun bezorgdheid over de kosten van een dergelijk stelsel of de mogelijke nadelen indien de gegevens niet correct of niet actueel
waren.

De Commissie neemt nota van de aanzienlijke steun voor
de oprichting van openbare filmregisters in de lidstaten
op basis van het argument dat een dergelijk registratiestelsel de circulatie van films zou verbeteren door ervoor
te zorgen dat de nodige informatie direct beschikbaar is,
hoewel een aantal kwesties nog moeten worden verduidelijkt. Derhalve wil de Commissie zich een totaalbeeld vormen van de huidige situatie in de lidstaten. Daartoe zal
later dit jaar een vragenlijst aan de nationale autoriteiten
worden toegestuurd. Bedoeling is de rol van wetgevende
en andere maatregelen te evalueren en grondiger te onderzoeken welke voorwaarden moeten worden toegepast.

3.3. Gegevensbank van houders van rechten
De mogelijkheid werd geopperd een nieuwe gegevensbank op
te richten ter identificatie van de Ðrechten of Ðlicentie-overeenkomsten binnen de Europese Unie. Er was geen eensgezindheid over de vraag of gegevens over rechten en licentie-overeenkomsten moeilijk te verkrijgen waren. Beschikbaarheid van
deze informatie zou een positief effect kunnen hebben op de
circulatie van films. Opgemerkt zij dat de Commissie de kwestie van het beheer van rechten momenteel analyseert in het
kader van de follow-up van haar groenboek van 1995 over het
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (20).

De meningen waren verdeeld over de vraag of er gebrek aan
doorzichtigheid is in verband met deze gegevens. De meerderheid was van mening dat de producenten en bedrijven die deze
rechten innen voor voldoende doorzichtigheid zorgen. Wel
moest werk worden gemaakt van een genormaliseerde codificatie van rechten om te verzekeren dat rechten op een samenhangende manier worden beschreven en dat de betrokken informatie op een juridische betrouwbare manier wordt uitgewisseld. Een mogelijk voordeel van een dergelijke gegevensbank
kan zijn dat het producenten en distributeurs helpt om partners te vinden in andere Europese landen.

Een groot aantal commentatoren was van mening dat een dergelijke gegevensbank niet nodig was om de circulatie van audiovisuele werken te verbeteren: de gegevensbank zou erg
traag, duur en omslachtig zijn en de voortdurende bijzonder
snelle wijzigingen van de eigendomsrechten niet kunnen bijhouden. Dit zou niet beantwoorden aan de flexibiliteit die
nodig is voor een efficiºnte exploitatie van audiovisuele wer(20) COM(95) 382 def.
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ken. De gevolgen van foute of verouderde informatie zouden
aanzienlijk kunnen zijn. De formaliteiten zouden omslachtig
kunnen zijn en het oponthoud voor de registratie van geldige
rechten en de desbetreffende contracten zou een belemmering
kunnen vormen voor het vrije verkeer op een bijzonder dynamische markt. Het risico zou zelfs bestaan dat fraudeurs gestolen rechten zouden kunnen laten valideren ten nadele van de
rechthebbenden. Verder was er bezorgdheid dat de oprichting
van een dergelijke gegevensbank zou kunnen indruisen tegen
de internationale gevestigde regel (zie artikel 5, lid 2, van de
conventie van Bern) dat het genot en het uitoefenen van auteursrecht en aanverwante rechten aan geen enkele formaliteit
moet worden onderworpen. Anderen stelden dat aanzienlijke
verschillen in het overeenkomstenrecht met betrekking tot auteursrecht het concurrentievermogen van audiovisuele producenten uit een land sterk zou kunnen aantasten in vergelijking
met dat van producenten in een ander land en dat een dergelijke gegevensbank een belangrijke rol kan spelen voor de circulatie van audiovisuele werken door te verzekeren dat informatie over audiovisuele werken in andere landen kan worden
verkregen. De gegevensbank zou het gemakkelijker kunnen
maken om de rechthebbenden te identificeren, maar de onderhandelingen dienden nog steeds op contractuele basis te gebeuren.

De Commissie neemt nota van de tijdens het overleg geuite meningen en met name van het gebrek aan steun
voor een gegevensbank van eigenaars van rechten. Zij
gaat voort met het onderzoek van de kwestie van het
beheer van rechten, die zij analyseert in het kader van
de follow-up van haar groenboek van 1995 over het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, teneinde de mogelijke uitwerking te beoordelen
van de bestaande verschillen in nationale wetgeving betreffende de interne markt.

3.4. Exploitatie van rechten
Auteursrecht en aanverwante wetgeving verlenen auteurs, artiesten, producenten van geluidsdragers, omroepen en andere
eigenaars van rechten het recht om bepaalde vormen van exploitatie van hun werken of ander materiaal toe te staan of te
verbieden. Over het algemeen verkrijgen gebruikers rechten via
rechtstreekse individuele contracten met de betrokken eigenaars
van deze rechten of hun vertegenwoordigers.

De kwestie van de exploitatie van rechten is onder de aandacht
gebracht door omroepen, die stellen dat zij problemen hebben
met de exploitatie van sommige van hun producties die zij in
hun archieven hebben opgeslagen en die zij opnieuw willen
vertonen, met name in de nieuwe online-omgeving. Zij beweren dat het nagenoeg onmogelijk is om alle individuele personen die tot de programma’s hebben bijgedragen, of hun
erfgenamen, te identificeren, op te sporen en met hen te onderhandelen, met name in het geval van oudere producties. Volgens hen beletten deze problemen hen momenteel hun archieven te exploiteren. Daarom vragen de openbare omroepen voor
wetgevende initiatieven om hun situatie te vergemakkelijken.
Ook de cinematheken stellen dat zij niet in staat zijn een aantal
werken te gebruiken en dat het publiek daardoor toegang heeft
verloren tot zijn eigen audiovisuele erfgoed.
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Producenten en bepaalde privØ-omroepen vinden anderzijds dat
deze aangelegenheid is geregeld in het kader van de nieuwe
richtlijn over auteursrecht (21) en dat de discussie in deze context niet opnieuw hoeft te worden geopend.

Een aantal commentatoren was van mening dat de bovenvermelde oprichting van gegevensbanken en registers identificatie
kan vergemakkelijken. Voorts werd gesuggereerd de zaak te
behandelen bij de herziening van de richtlijn Ðtelevisie zonder
grenzen (TVZG). Daarbij moet echter worden opgemerkt dat
die richtlijn geen betrekking heeft op auteursrecht en aanverwante rechten.

De Commissie ondersteunt samenwerking tussen alle partijen met het oog op de oplossing van specifieke moeilijkheden die in bepaalde situaties kunnen bestaan. Deze samenwerking moet in de eerste plaats tot doel hebben een
inventaris op te stellen van werken waarbij de identificatie van de rechthebbenden problemen kan opleveren.

4. E-CINEMA
De kwestie van e-cinema is onder de aandacht gebracht vanwege de nieuwe pan-Europese distributiemogelijkheden die de
digitale technologieºn bieden. Deze technologieºn bieden ook
de mogelijkheid om in minder dichtbevolkte gebieden plaatselijke multifunctionele centra op te zetten (22). De term e-cinema
wordt gebruikt om elektronische aanlevering van beelden naar
een cinemascherm aan te duiden. In de industrie is ook de
term d-cinema gebruikt. Dit betekent dat het uiteindelijke beeld
hetzij het resultaat is van een volledig digitale keten, hetzij de
digitale projectie van oorspronkelijk op film opgenomen en
vervolgens in digitale vorm omgezet materiaal. Voorts werd
gesproken over de kosten/batenanalyse voor filmdistributeurs
en bioscoopeigenaars.

Er was brede steun voor een door de industrie geleide aanpak
van normalisering van e-cinema. Interventie door nationale
autoriteiten of door de EU werd niet noodzakelijk geacht. In
een aantal bijdragen werd verwezen naar het onlangs op initiatief van het Zweedse voorzitterschap in Stockholm opgerichte
European Digital Film Forum als het geschikte orgaan om
nieuwe acties op te zetten en werd opgeroepen tot steun aan
de doelstellingen en projecten daarvan.

Sommigen riepen de Commissie op steun te verlenen aan de
ontwikkeling van e-cinema via het programma Media Plus, en
haar Ðmeerjarig kaderprogramma 2002-2006 voor onderzoek,
technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering
van de integratie en versterking van de Europese onderzoek(21) Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van
22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten
van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167 van 22.6.2001).
(22) Bijvoorbeeld het Zweedse Folket Hus.
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ruimte (het Zesde Kaderprogramma) open te stellen voor de
Europese industrietakken die zich engageren voor de ontwikkeling van een norm van hoge kwaliteit voor elektronische
cinemadistributie.
De proefprojecten in het kader van het programma Media zijn
de manier waarop de besluiten 2000/821/EG en 163/2001/EG
van de Raad verzekeren dat de programma’s Media Plus (23) en
Media Opleiding (24) inspelen op de snelle technologische ontwikkelingen. Dit weerspiegelt de verwachtingen dat het gebruik
van digitale technologieºn de Europese audiovisuele werken
beter toegankelijk zal maken: dankzij de nieuwe manieren
om audiovisuele inhoud te transporteren zullen deze gemakkelijker te verkrijgen zijn buiten hun land van oorsprong. In de
context van de globalisering zal het concurrentievermogen in
steeds sterkere mate afhangen van het gebruik van nieuwe
technologieºn in de stadia van ontwikkeling, productie en distributie.
De Media-programma’s richten zich echter tot de audiovisuele
industrie, en niet tot de onderzoeksgemeenschap. De Commissie wil zorgen voor passende en doeltreffende coördinatie met
de maatregelen die worden genomen op het gebied van nieuwe
technologieºn, met name in het Zesde Kaderprogramma, en die
zich toespitsen op de behoeften en het potentieel van de kleine
en middelgrote bedrijven die op de audiovisuele markt actief
zijn.
De algemene doelstelling van de Commissie is om, via de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieºn, de Europese inhoudindustrie te versterken door dergelijke inhoud betere kansen te geven om het productiestadium te bereiken,
door grensoverschrijdende distributie aan te moedigen en het
potentieel van de vakmensen te verbeteren door geschikte
voortgezette opleiding. Het doel moet zijn wereldwijd erkende,
open genormaliseerde systemen voor e-cinema te ontwikkelen
in een door de industrie geleid proces. Dat kan het volgende
inhouden: de ontwikkeling van geschikte algoritmen voor de
compressie van digitale inhoud van filmkwaliteit met het oog
op vertoning; de ontwikkeling van technologieºn waarmee een
dergelijke inhoud kan worden geprojecteerd; de ontwikkeling
van methoden om het gebruik van inhoud te beschermen door
encryptie; de ontwikkeling van methoden voor het in rekening
brengen van via een netwerk geconsumeerde inhoud; de ontwikkeling van methoden voor digitalisering, opwaardering, restauratie en conservering van inhoud.
De Commissie is van mening dat e-cinema belangrijke
nieuwe kansen biedt voor een versterking van de circulatie van Europese audiovisuele werken. Volgens haar ligt de
prioriteit bij de levering aan de bioscoop, d.w.z. business
to business, hoewel daar later eventueel een consumentenfase kan bijkomen. De Commissie verwelkomt de oprichting van het European Digital Cinema Forum. Zij ondersteunt de doelstellingen van dit forum: opstellen van
Europese gebruikersvereisten voor alle onderdelen van de
digitale/elektronische keten en vergemakkelijking van de
spoedige ontwikkeling van wereldwijde normen voor e-cinema.
(23) PB L 13 van 17.1.2001.
(24) PB L 26 van 27.1.2001.
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5. FISCALE KWESTIES
Bepaalde kwesties zijn aan bod gekomen in verband met de
verschillen tussen de diverse soorten culturele Ðgoederen binnen de lidstaten en het effect van in de lidstaten geldende
fiscale maatregelen op de productie en circulatie van audiovisuele werken. Nationale fiscale prikkels werden geacht een belangrijke factor te zijn in de ontwikkeling van coproducties,
evenals de harmonisatie van fiscale praktijken om een dubbele
heffing te voorkomen. De producenten en regisseurs vonden
dat de Commissie alle lidstaten diende te vragen om de oprichting van gespecialiseerde, nationale of Europese, banken of
risicokapitaalfondsen met particuliere financiering te vergemakkelijken en de lidstaten die niet over een dergelijke instellingen
beschikken aan te moedigen om fiscale maatregelen in te voeren teneinde audiovisuele investeringen te stimuleren. Een aantal commentatoren verwees naar fiscale maatregelen (met name
Ðbelastingparadijzen) die worden gebruikt om niet-Europese
producties te financieren. Bioscoopuitbaters vonden dat de
Commissie de lidstaten moest aanmoedigen om de indirecte
belasting op bioscoopzetels te verlagen tot hetzelfde niveau
als dat van andere culturele producten.

Er was brede overeenstemming dat lagere BTW-tarieven of
zelfs nultarieven moesten gelden voor culturele audiovisuele
producten en diensten. In dezelfde zin stelde een aantal commentatoren voor om bijlage H van de zesde BTW-richtlijn (25)
tot hetzij bepaalde delen van de sector (video en online-diensten), hetzij tot de volledige sector uit te breiden. Sommige
nationale autoriteiten twijfelden echter aan de noodzaak van
Europees ingrijpen, hoewel anderen van mening waren dat dit
onderwerp op Europees niveau diende te worden besproken.

De procedure van de richtlijn is dat het onderzoek op basis van
een verslag van de Commissie wordt uitgevoerd. Op basis van
dit verslag onderzoekt de Raad om de twee jaar voor welke
goederen of diensten de lagere tarieven mogen worden toegepast. Vervolgens kan de Raad met eenparigheid van stemmen
op voorstel van de Commissie besluiten de lijst van goederen
en diensten in bijlage H te wijzigen. De Commissie heeft haar
BTW-beleid vastgesteld in haar mededeling van 7 juni
2000 (26). In deze mededeling verklaart de Commissie dat zij
de harmonisatie van de tarieven zal bestuderen en het effect
van een structuur om de werking van de eenheidsmarkt zal
beoordelen. Op basis van deze analyse zullen richtsnoeren
worden opgesteld zodra de evaluatie van het huidige proefproject voor arbeidsintensieve diensten (27) (waarvoor tot december
2002 een verlaagd tarief mag worden toegepast) is afgesloten.
Speciale aandacht zal worden besteed aan het gebruik van de
verlaagde BTW-tarieven in het kader van de communautaire
prioriteiten in deze sector.
(25) Richtlijn 77/388/EG van 17 mei 1977, laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/41/EG van 19 januari 2001. Bijlage H bevat een
aantal zaken van cultureel belang, zoals boeken en kranten (inclusief het uitlenen daarvan) en ook geen geld voor culturele en
andere evenementen (bioscoop, theater, beurzen, musea enz.) alsmede de ontvangst van omroepdiensten.
(26) Strategie ter verbetering van de werking van het BTW-stelsel in het
kader van de interne markt COM(2000) 348 def.
(27) Ingevoerd bij Richtlijn 1999/85/EG van 22 oktober 1999.
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De Commissie neemt de nota van de standpunten die zijn
uiteengezet met betrekking tot belasting op culturele goederen en diensten en met name van het verzoek om de
lidstaten desgewenst toe te staan een verlaagd BTW-tarief
toe te passen voor alle culturele goederen en diensten,
zonder onderscheid van distributievorm. De Commissie
zal overwegen of zij op dit verzoek ingaat bij de herziening van bijlage H van de zesde BTW-richtlijn, die na
2002 zal plaatsvinden. De Commissie vestigt er de aandacht op dat de lidstaten nu al een verlaagd tarief kunnen
toepassen op bioscoopkaartjes.

6. RATING
Hierbij gaat het om twee aangelegenheden, die met elkaar verband houden: de verschillen in rating van audiovisuele werken
binnen eenzelfde lidstaat voor verschillende distributiewijzen
en tussen de lidstaten voor dezelfde distributiewijze. Audiovisuele werken krijgen meestal een rating op basis van hun
inhoud, om aan te duiden voor welke leeftijdsgroepen zij geschikt worden geacht.

Met betrekking tot de verschillen tussen de lidstaten was een
aantal commentatoren (met name nationale autoriteiten) van
mening dat de verschillen het resultaat waren van culturele
verschillen en geen effect van betekenis hadden op de circulatie; derhalve dienden ze op nationaal niveau te worden behandeld. Anderen pleitten voor maatregelen om deze kwestie aan
te pakken, hoewel zij erkenden dat een harmonisering van
ratingstelsels voor audiovisuele werken in Europa moeilijk
kon zijn vanwege uiteenlopende culturele tradities en gevoeligheden. Er werd steun uitgesproken voor een nauwere samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en de instanties die de
ratings opstellen teneinde verschillen tussen de lidstaten en
tussen de media te verminderen en voor wederzijdse erkenning
te zorgen. Sommigen waren van mening dat de rol van nationale en Europese overheden erin kon bestaan de samenwerking
tussen de betrokken autoriteiten te ondersteunen, mogelijk
door de ontwikkeling op Europees niveau van gemeenschappelijke descriptieve criteria.

In verband met de verschillen tussen uiteenlopende distributiewijzen waren veel commentatoren van mening dat inhoud in
de verschillende distributiekanalen op dezelfde manier moesten
worden behandeld. Er was vraag naar geharmoniseerde normen, aangezien deze de circulatie van Europese werken zouden
vergemakkelijken. Verder werd ervoor gepleit de geschiktheid
van materiaal op een consequenter en samenhangender manier
te beoordelen voor alle media, volgens een reeks in regelgeving
vastgelegde doelstellingen en principes voor de regulering van
inhoud. De oplossing kon erin bestaan een uniforme Europese
norm voor rating van alle audiovisuele media op te stellen die
zowel voor de consumenten als voor de leveranciers van nut
zou zijn en derhalve de productie en circulatie van Europese
audiovisuele werken positief zou beïnvloeden.
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In haar Evaluatieverslag over de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid (28) heeft de Commissie de
nadruk gelegd op de noodzaak van een samenhangende aanpak
voor alle media. De Commissie wil deze werkzaamheden
voortzetten en nagaan welke stelsels kunnen worden opgezet
om dit probleem aan te pakken, daarbij rekening houdend met
de culturele verschillen tussen de lidstaten. De Commissie erkent de belangrijke culturele aspecten van ratings, die moeten
worden vastgesteld overeenkomstig de principes van subsidiariteit en governance zoals in haar recente Witboek (29) is beschreven, maar is van mening dat nader onderzoek moet worden uitgevoerd naar de rol van zelfreguleringsstelsels zoals NICAM in Nederland.
De Commissie zal de uitwisseling van ervaringen met ratings (inclusief zelfregulering) aanmoedigen teneinde samenwerking ter zake te bevorderen. In dit verband is de
Commissie voornemens een studie te ondernemen naar de
rating van films voor de bioscoop, televisie, DVD en videocassettes binnen de EER. De studie zal nagaan welke
de redenen zijn voor de verschillen tussen de nationale
wetgevingen of zelfreguleringsmaatregelen voor de rating
van films en het effect ervan op de marketing. Ook zal
worden bestudeerd of dergelijke verschillen in rating mogelijk tot verwarring leiden onder personen die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen.

C 43/15

goedkeuring verleend aan een aantal door de lidstaten opgestelde stelsels voor de oprichting van dergelijke fondsen. Het
gaat erom de uitwisseling van informatie en Ðbeste praktijken
tussen de lidstaten en de Commissie aan te moedigen teneinde
na te gaan welke de beste manieren zijn waarop de diverse
lidstaten de cinemasector kunnen helpen en welke kansen kunnen worden aangegrepen om deze in elke lidstaat verder uit te
bouwen. In dit verband kan het nuttig zijn grensoverschrijdende netwerken van Europese beroepskrachten in de filmindustrie op te richten. Anderen vonden het noodzakelijk dat
de Commissie algemene principes opstelt voor de lidstaten en
iets doet aan belangrijke kwesties zoals de noodzaak van een
nationale aanpak om belemmering van grensoverschrijdende
productie en circulatie te vermijden.
Voorgesteld werd dat de Europese Commissie gebruik maakt
van haar eLearning-initiatief, dat de onderwijs- en culturele
gemeenschappen beoogt te mobiliseren, met als doel de veranderingen in de onderwijsstelsels te versnellen teneinde de
Europese jongeren kennis bij te brengen over klassieke Europese films.
Tot slot was er steun voor de oprichting van een tv-omroep in
de EU voor ÐEuropese films.

7. ANDERE MAATREGELEN OM DE CIRCULATIE VAN FILMS
TE BEVORDEREN

Voor de bevordering van de productie en circulatie van Europese audiovisuele werken is een aantal ideeºn naar voren gebracht:
Een aantal commentatoren was van mening dat de Commissie
de financiering van de productiesector moet stimuleren en/of
de lidstaten of andere instellingen daartoe moet aanmoedigen.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de Commissie, samen
met de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees investeringsfonds (EIF) het Ði2i-audio-visueel initiatief heeft gestart,
dat een aanvulling vormt op het programma Media Plus voor
2001-2005 en zich toespitst op zowel een industriºle doelstelling van concurrentievermogen als op de bevordering van de
culturele verscheidenheid die inherent is aan de bevordering
van de ontwikkeling van Europese audiovisuele inhoud. De
Commissie gaat voort met het onderzoeken van alle financiºle
maatregelen die geschikt zijn om de productie en circulatie van
Europese audiovisuele werken te bevorderen.
In dit verband vestigt de Commissie de aandacht op de positieve aanpak van de onlangs goedgekeurde mededeling over
staatssteun en risicokapitaal (30), die zij de volgende vijf jaar
zal toepassen. Deze tekst ligt in de lijn van de bevordering
van risicokapitaal die op de Europese Raad van Lissabon tot
een bredere communautaire doelstelling is uitgeroepen, en van
het algemene beleid van de Commissie van bevordering van
risicokapitaal in de Gemeenschap (31). De Commissie heeft
(28) Evaluatieverslag van de Commissie voor de Raad en het Europees
Parlement over de toepassing van de aanbeveling van de Raad van
24 september 1998 over de bescherming van minderjarigen en de
menselijke waardigheid (COM(2001) 106, van 27 februari 2001).
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/pmhd_en.htm
(29) Zie voetnoot 7.
(30) PB C 235 van 21.8.2001.
(31) Risicokapitaal, sleutel voor de werkgelegenheid in de Europese
unie, SEC(1998) 552 def., van 31 maart 1998.

De Commissie is van mening dat uitwisseling van informatie en beste praktijken van het grootste belang is voor
de sector. De sector van de audiovisuele productie is bijzonder complex en staat voor zowel technologische als
marktgebonden uitdagingen. De Commissie is voornemens
een deskundigengroep op te richten om deze aangelegenheden te bespreken en de Commissie advies te verstrekken met het oog op het uitwerken van beleid op dit gebied. Deze groep dient over multidisciplinaire deskundigen te beschikken. De groep moet informatie en ideeºn
verschaffen over de technologische en de marktontwikkelingen in de sector van de audiovisuele productie. De
groep dient niet zozeer de lidstaten als zodanig te vertegenwoordigen als wel de ervaring en kennis van alle
lidstaten te bundelen.
De Commissie zal nagaan welke maatregelen in het kader
van haar eLearning-initiatief kunnen worden genomen om
de visuele bagage en de kennis van Europese films onder
de Europese jongeren op een hoger peil te brengen.
Voorts wil de Commissie een studie beginnen naar de
identificatie en evaluatie van financiºle stromen binnen
de Europese cinematografische industrie, op basis van analyses van de financiºle archieven van een bepaald aantal
films dat tussen 1996 en 2000 op de markt is gekomen.
Deze studie zal met name onderzoeken welke de belangrijkste factoren zijn voor de economische kenmerken van
de cinemaindustrie. Met name zal een analyse worden
gemaakt van de verschillende projectfasen: pre-productie,
ontwikkeling, productie, post-productie, promotie, distributie alsmede import en export. Ook zal een beschrijving
worden opgesteld van het effect dat mogelijke relaties
tussen specifieke investeerders en het bedrag van de inkomsten kunnen hebben gehad op de prestaties van een
film.
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8. TE OVERWEGEN AANGELEGENHEDEN IN HET KADER VAN
DE HERZIENING IN 2002 (32) VAN DE RICHTLIJN ÐTELEVISIE ZONDER GRENZEN

8.1. Definities
Definitie van een Europees werk: op internationaal, communautair en nationaal niveau bestaan uiteenlopende definities
van wat een Europees werk uitmaakt. De belangrijkste discussiepunten zijn of er behoefte is aan een op Europees niveau
overeengekomen definitie, hoe gedetailleerd die definitie dient
te zijn en of deze voor de diverse geplande toepassingen bindend moet zijn. Op het niveau van de lidstaten bestaat een
aantal uiteenlopende definities van ÐEuropese werken. Er is
aangevoerd dat deze verschillen belemmeringen kunnen
creºren voor de circulatie van Europese producties. Deze definities zijn op het niveau van de lidstaten goedgekeurd om
zowel de bepalingen van de TVZG-richtlijn uit te voegen als
om de nationale stelsels voor steun aan audiovisuele werken
toe te passen.
De meerderheid was het erover eens dat de kwestie van definities belangrijk was voor alle productietypes. Vele commentatoren benadrukten dat dergelijke definities rekening moesten
houden met de relevante context, met name stelsels voor steun,
coproducties, enz. Zij verwijzen ook naar het verband met de
herziening van de TVZG-richtlijn in 2002. Sommigen dachten
dat bepaalde politieke doelstellingen baat zouden kunnen hebben bij een geharmoniseerde definitie of anders bij coördinatie
dan wel onderlinge erkenning van de definities van de verschillende lidstaten. Dit kon het opzetten van Europese coproducties
en de combinatie van verschillende (nationale of Europese)
stelsels voor steun vereenvoudigen.
Een aantal commentatoren (waaronder omroepen en nationale
autoriteiten) was de mening toegedaan dat de geconstateerde
verschillen in definities geen moeilijkheden scheppen voor
grensoverschrijdende producties. Anderen (met name film- en
televisieproducenten) vonden dat het bestaan van verschillende
definities alsmede de uiteenlopende nationale interpretatie van
deze definities een belemmering was voor alle pogingen om de
economische ontwikkeling van de Europese productie-industrie
in zijn geheel nauwkeurig te beoordelen. Voorts liepen de meningen uiteen over de vraag of een meer gedetailleerde definitie
in het Gemeenschapsrecht moest worden opgenomen; sommigen achtten dit niet noodzakelijk, terwijl anderen voor harmonisatie pleitten.
Wat de te hanteren criteria betreft, werden diverse standpunten
naar voren gebracht. De meningen waren verdeeld over de
verdiensten van een zo breed mogelijke definitie dan wel een
striktere aanpak, en over culturele of economische criteria.
Sommige criteria, zoals de controle van rechten, waren het
voorwerp van onenigheid. Anderen suggereerden criteria zoals
een definitie op basis van de arbeidskrachten of op grond van
Ðculturele elementen.
Definitie van een onafhankelijke producent: in Europa bestaat
een aantal uiteenlopende definities van Ðonafhankelijke producent en Ðonafhankelijke productie. Veel lidstaten gebruiken
het begrip Ðonafhankelijk producent om de begunstigden van
nationale stelsels voor steun af te bakenen. Er werd gepraat
over de betekenis van Ðonafhankelijkheid en de criteria aan
(32) Herziening uit hoofde van artikel 26 van de richtlijn;
zie http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_en.htm
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de hand waarvan wordt beslist of een producent onafhankelijk
is.
Men was het erover eens dat de onderliggende beleidsdoelstellingen moesten worden verduidelijkt, met name in het licht van
de nieuwe industriºle structuren. Bepaalde commentatoren wezen op een mogelijke spanning tussen de doelstellingen van een
versterking van het Europese concurrentievermogen en die van
bevordering van culturele verscheidenheid binnen Europa.
Laatstgenoemde doelstelling leek aan te sluiten bij het oorspronkelijke streven van de TVZG-richtlijn om de schepping
van nieuwe bronnen van tv-productie te stimuleren, met name
de oprichting te bevorderen van kleine en middelgrote bedrijven die de concurrentie met de bestaande producenten kunnen
aangaan. Dit zou betekenen dat de bescherming die het huidige
stelsel biedt op het MKB wordt toegespitst eerder dan deze uit
te breiden tot grotere groepen die banden hebben met omroepen. In dit verband werd ook opgemerkt dat het onderscheid
tussen producenten en omroepen niet zo duidelijk meer is als
vroeger, aangezien zij vaak deel uitmaken van verticaal geïntegreerde groepen en de verhoudingen derhalve steeds complexer
worden. Derhalve dienen alle definities het verband te leggen
met de belangen in de verschillende onderdelen van de audiovisuele waardeketen. Er bestond een zekere mate van steun
voor een Europese definitie, die ervoor kon zorgen dat de
lidstaten dezelfde interpretatie hanteerden. Over het algemeen
was men van mening dat deze kwestie in verband met de
herziening van de TVZG-richtlijn moesten worden bekeken.
Producenten en regisseurs vestigden de aandacht op het onderscheid tussen het begrip Ðonafhankelijk producent en Ðonafhankelijke productie. Een groot aantal commentatoren benadrukten de belangrijke bijdrage van onafhankelijke producenten, met name met het oog op de noodzaak om de culturele
verscheidenheid te bevorderen. Wat mogelijke criteria betreft,
zagen velen de betrokken overweging (nummer 31) van de
TVZG-richtlijn als een vertrekpunt.
Omroepen en producenten waren het met name oneens over
de vraag of de criteria een beperking dienden in te houden op
de duur van de overdracht van rechten van producent naar
omroep. De omroepen achtten elk ingrijpen op Europees niveau om een tijdsduur of andere limieten te stellen op het
eigendomsrecht van omroepen ongerechtvaardigd en strijdig
met de doelstellingen van het Europese audiovisuele beleid,
alsmede nefast voor de concurrentie. De producenten vonden
de hernieuwde overdracht van traditionele rechten naar de
producent en eerlijke onderhandelingen over nieuwe mediarechten alleen maar de circulatie van audiovisuele werken en
de kwantiteit en kwaliteit van Europese inhoud voor nieuwe
afleveringsvormen ten goede zouden komen.
De belangrijkste criteria die werden aangehaald waren de vrije
keuze van faciliteiten, vrije keuze van internationale distributie,
het verband met meerderheidsparticipaties, de eigenaars en
aandeelhouders. Anderen waren van mening dat elke definitie
zich moest toespitsen op het begrip Ðonafhankelijkheid, teneinde het onderscheid tussen omroepen en producenten te
handhaven. Een aantal (openbare en commerciºle) omroepen
vond dat de huidige definitie van Ðonafhankelijkheid van een
omroep moest worden gewijzigd om rekening te houden met
de ontwikkelingen in de sector, met name de toenemende concentratie en de totstandkoming van mediaconglomeraten alsmede de aanwezigheid van andere mediavormen die een band
hebben met omroepen.
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In verband met het gebruik van deze definitie voor de toepassing van de communautaire regelgeving inzake mededinging
werd voorgesteld aandacht te besteden aan de kwestie van
onafhankelijke productie bij het onderzoek van fusies en joint
ventures, teneinde nadelige gevolgen voor de (voornamelijk uit
kleine en middelgrote bedrijven bestaande) sector te voorkomen. Daarbij moet het met name gaan om controle op de
productie, toegang tot de distributiekanalen en behoud van
rechten voor onafhankelijken in verband met catalogi.
De commissie is van mening dat de discussie hierover op
gang is gekomen nuttige informatie zal verschaffen voor
de aangevangen studies ter voorbereiding van de herziening van de TVZG-richtlijn in 2002, en zal in dat verband
verder aandacht besteden aan deze aangelegenheid. Zij
neemt er nota van dat bij de herziening speciale aandacht
moet worden besteed aan de te bereiken doelstellingen,
met name gezien de noodzaak om de culturele verscheidenheid te bevorderen en de rol die de definitie daarbij
speelt, alsmede aan het breed scala van mogelijke criteria.
8.2. Kwesties in verband met chronologie van media en
online-rechten
Hierbij gaat het om de opeenvolging van vensters voor de
economische exploitatie van films in de lidstaten van de EU,
die gebaseerd is op overeenkomsten tussen de betrokken economische partijen (33). Het communautaire recht verplicht de
lidstaten ervoor te zorgen dat omroepen onder hun jurisdictie
geen cinematografische werken uitzenden buiten de perioden
die met de eigenaars van de rechten zijn overeengekomen (34).
Een ruime meerderheid van de commentatoren was het erover
eens dat dit voldoende was en dat, op voorwaarde dat het
principe van de chronologie van media op Europees niveau
verzekerd was, de termijnen voor de exploitatie van films
moesten worden overgelaten aan contractuele regelingen tussen
de betrokken partijen. Sommigen dachten dat een harmonisatie
van praktijken een averechtse uitwerking zou hebben. Anderen
pleitten voor zelfregulering.
Verder werd aandacht gevestigd op de nieuwe vraagstukken
van de vaststelling van de rechten inzake nieuwe en onlinemedia die ontstaan bij de online-distributie van Europese productie en werd om commentaar gevraagd betreffende het effect
daarvan op de diverse partijen in de waardeketen (bundeling
van rechten enz.). Omroepen en producenten waren het oneens
over de noodzaak om rechten in categorieºn in te delen, waarbij de producenten het noodzakelijk achtten de verschillende
groepen van rechten in categorieºn in te delen en te omschrijven.
Over het algemeen vonden de producenten dat de omroepen
nu reeds zonder extra kosten nieuwe mediarechten verworven
aangezien deze rechten in het contract niet duidelijk waren
omschreven en afzonderlijk overeengekomen. De omroepen
waren het ermee eens dat bij onderhandelingen over rechten
rekening moest worden gehouden met alle media die mogelijkheden voor exploitatie boden en dat een duidelijke regeling
moest worden getroffen om deze extra rechten in overeen-

(33) Aangevuld met wetgeving in Duitsland, Frankrijk en Portugal.
(34) Artikel 7 van de gewijzigde TVZG-richtlijn.
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komsten te vatten of ze ervan uit te sluiten, tegen een billijke
vergoeding (de huidige praktijk). Ook betoogden zij dat interventie de commerciºle vrijheid van beide partijen zou inperken.
De commissie is van mening dat het overleg bevestigt dat
de huidige situatie in het communautaire recht de beste
oplossing blijft, omdat zij een soepele aanpak mogelijk
maakt voor het gebruik van rechten voor verschillende
mediavensters. Zij neemt nota van de bezorgdheid van
de producenten inzake bundeling van rechten en is voornemens om deze aangelegenheid te onderzoeken voorzover deze verband houdt met de definitie van een onafhankelijke producent in het kader van de herziening van
de TVZG-richtlijn in 2002.
9. VOLGENDE STAPPEN
De grondslagen van het audiovisuele beleid van de Gemeenschap blijven geldig. De Gemeenschap zal dit beleid verder
uitwerken op basis van de bestaande regelgevingsinstrumenten
en steunmechanismen, maar ook de mogelijkheden onderzoeken van het gebruik van nieuwe instrumenten of initiatieven
om deze doelstellingen na te streven. De technologische en
marktgebonden ontwikkelingen moeten worden bekeken in
het licht van de noodzaak om de Europese culturele en taalkundige verscheidenheid te versterken en ons audiovisuele erfgoed te bewaren. In dit verband heeft de commissie een aantal
initiatieven onderzocht die kunnen worden genomen om de
circulatie van werken te bevorderen en zal zij derhalve de
onderstaande maatregelen nemen.
Tijdschema van de maatregelen
Onderwerp

Maatregel

Einddatum

Rating

Onafhankelijke studie 2002
naar de evaluatie van
praktijken inzake rating

Andere kwesties

Oprichting van een 2002
groep van cinemadeskundigen

Andere kwesties

Onafhankelijke studie 2002
naar de financiºle stromen binnen de Europese filmindustrie

Bescherming van erfgoed Stand van zaken voor Medio 2002
en exploitatie van audio- de start van een initiavisuele werken
tief
Definities van ÐEuropees Herziening van de Eind 2002
werk en Ðonafhankelijke richtlijn Ðtelevisie zonproducent
der grenzen
Fiscale kwesties

Herziening van de
zesde BTW-richtlijn

na 2002

e-cinema

Opnemen in Media plus 2002-2006
en Zesde Kaderprogramma
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Lijst van de door de lidstaten verleende vergunningen voor voedsel en voedselingrediºnten die
met ioniserende straling kunnen worden behandeld
(Overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediºnten
met ioniserende straling)
(Deze tekst annuleert en vervangt de tekst gepubliceerd in PB C 38 van 12 februari 2002, blz. 16.)
(2002/C 43/05)

Product

Toegestaan in de aangegeven maximale totale gemiddelde geabsorbeerde stralingsdosis [kGy]
BE

Diepgevroren aromatische kruiden
Aardappelen

FR

IT

NL

UK

10
0,15

0,15

0,2

Broodwortelen

0,2

Uien

0,15

0,075

0,15

0,2

Knoflook

0,15

0,075

0,15

0,2

Sjalotten

0,15

0,075

0,2

Groenten, incl. peulen

1

Peulen

1

Fruit (incl. fungi, tomaten, rabarber)

2

Gedroogde groenten en fruit

1

1

Granen

1

Graanvlokken en -kiemen voor melkproducten

10

Graanvlokken

1

Rijstmeel

4

Arabische gom

3

Kippenvlees

3
7

Gevogelte

5

Pluimvee (kippen, ganzen, eenden, parelhoenders, duiven, kwartels en
kalkoenen)

7

Separatorvlees van gevogelte

5

Afval van gevogelte

5

Bevroren kikkerbilletjes

5

Gedehydrateerd bloed, plasma, coagulaten

5

5

10

Vis en schelpdieren (incl. alen, schaal- en weekdieren)
Bevroren gepelde of van de kop ontdane garnalen

3
5

5

Garnalen

3

Eiwit

3

Caseïne, caseïnaten

6

3

NL
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.2680  ECYR/Spinveste/TP)
Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2002/C 43/06)
(Voor de EER relevante tekst)

1.
Op 11 februari 2002 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in
de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97 (2), waarin wordt meegedeeld dat de Portugese onderneming Spinveste, SGPS SA
(Spinveste), welke deel uitmaakt van de Portugese onderneming Sonae SGPS (Sonae) en de Spaanse onderneming Endesa Cogeneración y Renovables SA (ECYR), welke deel uitmaakt van de Spaanse onderneming
Endesa SAA, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap
verkrijgen over de Portugese onderneming TP-Sociedade TØrmica Portuguesa SA (TP), welke op dit moment
gecontroleerd wordt door ECYR, en dit door middel van de aankoop van aandelen en een kapitaalsverhoging.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

 Spinveste: engineering, constructiewerken, energie en leefmilieu;
 ECYR: co-generatie en hernieuwbare energie;
 TP: co-generatie.
3.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/89 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens
Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (3) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen
voor deze procedure.
4.
De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de
voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van
referentie COMP/M.2680  ECYR/Spinveste/TP, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Directoraat B  Task force Fusiecontrole
J-70
B-1049 Brussel.

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1. Verordening gerectificeerd in PB L 257 van 21.9.1990, blz. 13.
(2) PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1. Verordening gerectificeerd in PB L 40 van 13.2.1998, blz. 17.
(3) PB C 217 van 29.7.2000, blz. 32.
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Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2661  Winterthur/Prudential Assurance)
(2002/C 43/07)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 12 december 2001 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst
van de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering
van alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 301M2661.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2663  CU Vita/Risparmio Vita Assicurazioni)
(2002/C 43/08)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 20 december 2001 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst
van de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering
van alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 301M2663.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.
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Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2675  EDF/TXU Europe/West Burton Power Station)
(2002/C 43/09)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 20 december 2001 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst
van de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering
van alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 301M2675.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2679  EDF/TXU Europe/24 Seven)
(2002/C 43/10)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 20 december 2001 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst
van de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering
van alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 301M2679.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.
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Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2354  Enichem/Polimeri)
(2002/C 43/11)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 6 april 2001 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde
concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst van
de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van
alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 301M2354.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2700  PGA Motors/Jardine Motors)
(2002/C 43/12)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 25 januari 2002 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde
concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst van
de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van
alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 302M2700.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.
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Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.1920  Nabisco/United Biscuits)
(2002/C 43/13)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 5 mei 2000 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde
concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst van de
beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van alle
zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 300M1920.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2659  Fortum/Birka Energi)
(2002/C 43/14)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 10 januari 2002 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde
concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst van
de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van
alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 302M2659.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.
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Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.2689  3I/Dansk Kapitalanlæg/Ibsen)
(2002/C 43/15)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 31 januari 2002 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde
concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad. De volledige tekst van
de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van
alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn
 op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiºle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
 in elektronische vorm in de ÐCEN-versie van de Celex-database, onder documentnummer 302M2689.
Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht.
Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 2929 42718, fax (352) 2929 42709.
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III
(Bekendmakingen)

COMMISSIE
Acties die tijdens de jaren 2002 en 2003 een subsidie kunnen verkrijgen van Eurostat
(2002/C 43/16)
Bij deze wordt het publiek ingelicht over de diverse acties die tijdens de jaren 2002 en 2003 een subsidie
kunnen verkrijgen van Eurostat.
De elektronische lijst, met alle desbetreffende acties (gerangschikt volgens statistisch thema en eenheid,
vergezeld van een beschrijving, gedetailleerde indicaties alsmede de naam en de inlichtingen betreffende de
ambtenaar verantwoordelijk voor het project) bevindt zich op de server Europa (http://europa.eu.int).
Praktisch, kunt u de site consulteren via ÐInstellingen, ÐCommissie, ÐDirectoraten-generaal en de diensten,
ÐEurostat, ÐEurostat, ÐOther information, ÐCalls for tenders and grants om daarna de bladzijde ÐEurostat
Grants 2002-2003 te kiezen.
U wordt verzocht aandachtig de bij deze lijst horende informatie te lezen, waarbij uitleg wordt gegeven
inzake het verschil tussen de categorie ÐEuropees Statistiek Systeem (ESS) (ter informatie) en de categorie
open voor mededinging (voor actie).
Enkel voor wat betreft deze laatste categorie, wordt u verzocht uw interesse om aan een (aantal)
actie(s) deel te nemen of uit te voeren, met verwijzing naar het thema en een beschrijving van uw ervaring,
kenbaar te maken aan
Europese Commissie
Eurostat
Unit R-3
BECH B4/405
5, rue Alphonse Weicker
L-2920 Luxembourg (Kirchberg).
Uw kandidatuur zal automatisch worden opgenomen en u zal een bijkomende en meer gedetailleerde
documentatie ontvangen op het ogenblik dat het specifieke dossier wordt voorbereid.
Op dat ogenblik zal u worden verzocht het standaard aanvraagformulier voor een subsidie in te vullen
teneinde de gebruikelijke, door de Commissie gedefinieerde, selectie-en toekenningscriteria te kunnen
nagaan.
Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat in alle gevallen een co-financiering van een deel van de acties
vereist is. Het percentage van dergelijke co-financiering wordt vastgesteld per actie en is afhankelijk van het
budget van de eenheid, maar bedraagt minimum 10 % van de in aanmerking komende kosten.
Uiterste datum voor het insturen van verklaringen van interesse voor deelneming aan deze acties:
15 maart 2002 inbegrepen. Het niet naleven van deze tijdslimiet heeft voor gevolg het automatisch
uitsluiten van uw eventuele deelname.

C 43/25

C 43/26

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

16.2.2002

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN
(VP/2002/003)

Begrotingslijn B3-4003: ÐVoorlichting, raadpleging en participatie van de vertegenwoordigers van
ondernemingen
(2002/C 43/17)
De begrotingsautoriteit heeft het bedrag van begrotingslijn
B3-4003 vastgesteld op 6 miljoen EUR voor het jaar 2002.

Dit krediet dient met name ter dekking van de financiering van
acties ter versterking van de transnationale samenwerking tussen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers inzake
voorlichting, raadpleging en participatie in ondernemingen die
in meer dan ØØn lidstaat actief zijn, waarbij prioritaire steun
wordt toegekend aan ondernemingen die niet onder de Richtlijnen 94/45/EG en 97/74/EG vallen. Dit krediet kan ook dienen ter financiering van opleidingsacties voor vertegenwoordigers in de transnationale voorlichtings-, raadplegings- en participatieorganen en innoverende acties met betrekking tot de
voorkoming en de oplossing van conflicten in multinationale
ondernemingen, met name die in verband met herstructureringen.

Maximaal 10 % van het totale krediet is bestemd voor de participatie van vertegenwoordigers van de sociale partners uit de
kandidaat-landen.

Personen met een handicap moeten onbeperkte toegang hebben tot alle in het kader van deze begrotingslijn gefinancierde
acties.

 uitwisseling van informatie en ervaring met het oog op de
voorbereiding van de voorlichting, de raadpleging en de
participatie van de werknemers in de Europese vennootschap;

 samenwerking tussen vertegenwoordigers van werknemers
en werkgevers om ervoor te zorgen dat de werknemers op
alle niveaus (nationaal en Europees) van de onderneming of
het concern op de juiste wijze worden voorgelicht en geraadpleegd;

 versterking van de transnationale samenwerking op het gebied van voorlichting en raadpleging tussen werknemersvertegenwoordigers, tussen werkgevers en tussen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers van ondernemingen die in meer dan ØØn lidstaat en in de kandidaatlanden actief zijn;

 innovatieve acties in verband met het beheer van de rechten op voorlichting, raadpleging en participatie, de anticipatie op veranderingen en de voorkoming en oplossing van
conflicten in multinationale ondernemingen in de context
van de ontwikkelings- en concurrentiestrategieºn van de
verschillende bedrijfssectoren, en de herstructureringen, fusies, overdrachten en verplaatsingen van activiteiten van
elke onderneming;

I. DOELSTELLINGEN

In het commentaar bij de begrotingslijn wordt sterk de nadruk
gelegd op het doel van de gesubsidieerde acties, te weten het
op pragmatische wijze creºren van de voorwaarden ter bevordering van de ontwikkeling van de voorlichting, de raadpleging
en de participatie van de werknemers op het niveau van de
ondernemingen door het bevorderen van de tenuitvoerlegging
van de Richtlijnen 94/45/EG en 97/74/EG, Richtlijn
2001/86/EG van de Raad betreffende de betrokkenheid van
de werknemers in de Europese vennootschap en het voorstel
voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen
kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap (COM(1998) 612 def.).

 verlening van steun bij de instelling van voorlichtings- en
raadplegingsinstanties en de toepassing van goede praktijken in de ondernemingen en concerns met een communautaire dimensie;

 opstelling van verslagen over de ervaring met de oprichting
van Europese ondernemingsraden en de werking en de
doeltreffendheid van de voorlichting en de raadpleging
daarin.

II. VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING KOMENDE ACTIES

De begrotingslijn beoogt de financiering van specifieke acties.

De initiatiefnemers en de betrokken personen moeten vertegenwoordigers van werknemers of werkgevers zijn.

Voor het begrotingsjaar 2002 is een aantal prioritaire doelstellingen vastgesteld:

Voor subsidie komen de volgende acties in aanmerking:

1. Praktijken, uitwisseling van informatie en ervaringen
op het gebied van de voorlichting, de raadpleging en
de participatie in ondernemingen of concerns. Relatie
tussen deze voorlichtings- en raadplegingspraktijken op
het niveau van de onderneming en de Europese sectorale dimensie
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Initiatiefnemers: het kan gaan om organisaties van vertegenwoordigers van de werknemers of werkgevers dan
wel om technische organen die daartoe door een van beide
partijen zijn gemachtigd.
Met name gezamenlijke acties zullen worden aangemoedigd.
2. Acties ter voorbereiding van de betrokkenheid van
werknemers in de Europese vennootschap
Initiatiefnemers:
 voor de werknemers: het kan hierbij gaan om de ondernemingsraad of een soortgelijk algemeen vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers dan wel om de regionale, nationale, Europese, sectorale of intersectorale vakbond die in de ondernemingen actief is;

C 43/27

Er kunnen slechts subsidies aan een handelsonderneming worden toegekend, als het onmiddellijke doel van het project niet
commercieel is en niet op het maken van winst is gericht.
De aanvrager moet aantonen dat hij uit het oogpunt van juridische handelingsbekwaamheid, financiºle draagkracht en beroepsmoraal in staat is om de gesubsidieerde actie tot een
goed einde te brengen.
De aanvrager mag niet van deelneming zijn uitgesloten op
grond van ØØn van de redenen als bedoeld in artikel 29, onder
a), b), e), f) en g), van Richtlijn 92/50/EEG.
De aanvrager moet in staat zijn voor de financiering van zijn
activiteiten te zorgen. De aanvrager moet de beschikking hebben over solide en adequate financiºle middelen teneinde de
activiteiten voor de projectduur te kunnen verrichten en het
project zo nodig te helpen financieren.

 voor de werkgevers: de aanvragen kunnen worden ingediend door de directie van de onderneming of het concern dan wel door een representatieve werkgeversorganisatie op nationaal of Europees, intersectoraal of sectoraal niveau;

De aanvrager moet beschikken over de nodige operationele
middelen (techniek, management) om de te subsidiºren activiteit naar behoren uit te voeren.

 technische organen die daartoe door een of meer van
deze partijen zijn gemachtigd.

IV. PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN PROJECTEN

Met name gezamenlijke acties zullen worden aangemoedigd.
3. Innovatieve acties op het gebied van de verspreiding
van informatie over de voorlichtings- en raadplegingsrechten, de anticipatie op veranderingen en de voorkoming en oplossing van conflicten, met name in verband met herstructureringen, fusies, overdrachten en
verplaatsingen van ondernemingen
Initiatiefnemers: de aanvragen kunnen worden ingediend
door de directie van de ondernemingen of concerns, de
vertegenwoordigers van werknemers in de betrokken ondernemingen of organisaties die werkgevers of werknemers vertegenwoordigen op intersectoraal (Europees, nationaal, lokaal) of sectoraal (Europees, nationaal, onderneming) niveau
of technische organen die daartoe door een of meer van
deze partijen zijn gemachtigd.

Er zullen alleen projecten in aanmerking worden genomen, die
in 2002 zullen worden aangevat. De uiterste datum voor de
indiening van de aanvragen is 13 september 2002 maar de
aanvragen zullen bij drie gelegenheden worden onderzocht,
zoals aangegeven in punt 3 hieronder.

1. Gids en formulier
De initiatiefnemers kunnen een gids en een formulier aanvragen:
 per brief op het volgende adres:
Europese Commissie
DG EMPL/D.3  J37-4/20
Begrotingslijn B3-4003
B-1049 Brussel

Met name gezamenlijke acties zullen worden aangemoedigd.

 per fax (32-2) 299 08 90

Er zal voorrang worden gegeven aan innovatieve acties
en/of acties die betrekking hebben op nieuwe onderwerpen in verband met de voorlichting, de raadpleging
en de participatie van de vertegenwoordigers van de
ondernemingen. De initiatiefnemers die in het kader
van de begrotingslijn verscheidene projecten wensen
in te dienen, worden verzocht de Commissie een algemeen overzicht te doen toekomen van de acties die zij
tijdens het lopende begrotingsjaar gesteund wensen te
zien.

 per elektronische post: EMPL-B3-4003@cec.eu.int

III. VOORWAARDEN WAARAAN DE AANVRAGERS MOETEN
VOLDOEN

Als het om rechtspersonen gaat, moet de aanvrager wettelijk
zijn opgericht en geregistreerd.

 op website: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/
european_works_council/library

2. Indiening van de projecten
De aanvragen moeten per post in tweevoud worden ingediend op het volgende adres (de datum van het postmerk
geldt als bewijs):
Europese Commissie
DG EMPL/D.3  J37-4/20
Begrotingslijn B3-4003
B-1049 Brussel.
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Bovendien moeten de aanvragen per elektronische post worden toegezonden naar het volgende adres: EMPLB3-4003@cec.eu.int
Ingeval de initiatiefnemer niet over een e-mailadres beschikt,
moet hij bij zijn aanvraag een diskette met een digitale kopie
van het ingevulde formulier voegen.
3. Onderzoek van de aanvragen
Het onderzoek en de selectie van de aanvragen zullen op
grond van het commentaar in de begroting, de vastgestelde
criteria en de prioriteiten door een selectiecomitØ geschieden. Het selectiecomitØ zal binnen 25 werkdagen na elke
termijn bijeenkomen om de vóór de vastgestelde uiterste
data ontvangen aanvragen te onderzoeken:
 27 maart 2002 voor de eerste selectie;
 31 mei 2002 voor de tweede selectie;
 13 september 2002 voor de derde selectie.

16.2.2002

4. Subsidieovereenkomst
Niet in aanmerking genomen aanvragers zullen een bericht
van afwijzing ontvangen. In aanmerking genomen aanvragers zullen een bericht van toelating ontvangen, vergezeld
van een overeenkomst die ter goedkeuring door de aanvrager moet worden ondertekend. De Commissie zal aan de
aanvrager een ondertekend exemplaar terugsturen.
De subsidie dekt niet alle kosten van het project. De Commissie behoudt zich het recht voor om de financiering van
bepaalde elementen uit de begrotingsraming af te wijzen
en/of daarvoor een maximumbedrag vast te stellen. Van
de initiatiefnemer van het project wordt een medefinanciering ten belope van minimaal 20 % van de totale kosten van
het project verlangd. Bijdragen in natura worden geaccepteerd. De betalingsvoorwaarden staan in de overeenkomst
vermeld. De algemene regel is een voorschot van 70 %
van de toegekende bijdrage voor elke subsidie van minder
dan 100 000 EUR (30 % voor de subsidies van meer dan
100 000 EUR).
5. Evaluatie en controle

Op de uiterste datum voor de indiening onvolledige
aanvragen zullen worden afgewezen.

Overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst moeten een verslag en een afrekening worden verstrekt.

Geregelde luchtdiensten
Onderhavige aankondiging annuleert en vervangt de voorgaande aankondiging, gepubliceerd in het
ÐSupplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen S 29 van 9.2.2002,
21630-2002
Aanbesteding door de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van
Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten op
de route ErfurtBrussel
(2002/C 43/18)
(Voor de EER relevante tekst)

1. Inleiding: In toepassing van lid 1, punt a), van artikel 4
van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23
juli 1992 bereffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes
heeft de Duitse regering besloten om met ingang van 17
mei 2002 een verplichting tot openbare dienstverlening
op te leggen voor de geregelde luchtdiensten op de route
ErfurtBrussel. De voor deze verplichting tot openbare
dienstverlening geldende voorwaarden zijn bekendgemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 42
van 15.2.2002. Voorzover geen enkele luchtvaartmaatschappij het Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Infrastruktur vóór 12 april 2002 een schriftelijk bewijs heeft geleverd dat zij bovengenoemde verbinding met
ingang van 17 mei 2002 zal exploiteren in overeenstemming met de verplichtingen tot openbare dienstverlening
en zonder om financiºle compensatie te vragen, zal de
Duitse regering in het kader van de procedure van artikel

4, lid 1, punt d), van diezelfde verordening de toegang tot
die route tot ØØn enkele luchtvaartmaatschappij beperken
en het recht om luchtvaartdiensten op deze route aan te
bieden vanaf 17 mei 2002 via een aanbesteding aan ØØn
luchtvaartmaatschappij toekennen.
2. Betreft: Levering van geregelde luchtdiensten op de route
ErfurtBrussel, overeenkomstig de voor deze verbinding
opgelegde verplichtingen tot openbare dienstverlening
die zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen C 42 van 15.2.2002.
3. Deelneming aan de aanbesteding: De aanbesteding staat
open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van
een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van
de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van
exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.
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4. Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding valt onder
de bepalingen van de punten d), e), f), g), h) en i) van
artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92.
Het Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur behoudt zich het recht voor alle aanbiedingen
te weigeren, dan wel onderhandelingen te voeren, wanneer
geen economisch aanvaardbare offertes worden ingediend.
Kandidaten zijn gebonden door hun offerte. De opdracht
wordt uitsluitend gegund aan een kandidaat die een in het
geheel economisch aanvaardbare offerte indient.
5. Dossier voor de aanbesteding: Het volledige dossier
voor de aanbesteding, omvattende de beschrijving van de
gevraagde dienstverlening, de voorwaarden van de overeenkomst en de tekst van de uitbesteding van de openbare
dienstverplichtingen, kan gratis worden verkregen op het
onderstaande adres:
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, Referat Luftverkehr, Max-Reger-Str. 4-8, D-99096
Erfurt fax (49-03 61) 37 97 609.
6. Financiºle compensaties: Gegadigden dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd als
compensatie voor het uitvoeren van de dienst op de desbetreffende route, gedurende drie jaar vanaf de voorgenomen aanvangsdatum (per jaar gespecificeerd).
7. Tarieven: De ingediende offertes moeten de geplande tarieven en hun tariefvoowaarden aangeven. De tarieven
dienen overeen te stemmen met de openbare dienstverplichtingen bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 42 van 15.2.2002.
8. Looptijd, wijziging en opzegging van de overeenkomst: De overeenkomst gaat in op 17 mei 2002 en
loopt tot het einde van het luchtvaartseizoen winter 2005.
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De overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd wanneer deze wijzigingen in overeenstemming zijn met de
openbare dienstverplichtingen als bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 42 van
15.2.2002. Wijzigingen van de overeenkomst moeten
schriftelijk worden vastgelegd.
De ondertekenende partijen kunnen de overeenkomst
slechts beºindigen na het verstrijken van een opzegtermijn
van zes maanden. Dit sluit niet uit dat de overeenkomst
om ernstige redenen zonder opzegtermijn kan worden
opgezegd.
9. Niet-nakoming van de overeenkomst en sancties: De
luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor het naleven van de contractuele bepalingen. Bij niet-nakoming of
gebrekkige nakoming van de contractuele verplichtingen
van de luchtvaartmaatschappij kan de opdrachtgever de
financiºle compensatie op evenredige wijze verminderen.
Wanneer schade ontstaan is, kan een schadevergoeding
worden geºist.
10. Indiening van de offertes: De offertes dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te worden opgestuurd of ter plaatse tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven op het volgende adres:
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, Referat Luftverkehr, Max-Reger-Str. 4-8, D-99096
Erfurt,
de offertes moeten uiterlijk 1 maand na de dag van publicatie van deze mededeling in viervoud zijn ingediend.
11. Geldigheid van de aanbesteding: Deze aanbesteding is
uitsluitend geldig wanneer geen enkele communautaire
luchtvaartmaatschappij vóór 12 april 2002 een programma heeft ingediend om deze verbinding met ingang
van 17 mei 2002 te exploiteren in overeenstemming met
de opgelegde verplichtingen van openbare dienstverlening,
zonder daarvoor een financiºle compensatie te vragen.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van het verslag over de toepassing in de lidstaten van Richtlijn 82/501/EEG van 24 juni 1982 inzake
de risico’s van zware ongevallen bij bepaalde industriºle activiteiten voor de periode 1997-1999
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 28 van 31 januari 2002)
(2002/C 43/19)
Op de inhoudsopgave en op bladzijde 1 onder ÐMededelingen
in plaats van:

ÐRAAD

te lezen:

ÐCOMMISSIE.
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