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C 314/1

I
(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

RESOLUTIES

RAAD
Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van
de Raad bijeen, van 25 mei 2007 — Gelijke kansen scheppen voor alle jongeren — Volwaardige
participatie in de samenleving
(2007/C 314/01)
DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
DER LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

(4)

tijdens zijn voorjaarsbijeenkomst 2005 heeft de Europese
Raad het Europees pact voor de jeugd aangenomen als
een element van de vernieuwde strategie van Lissabon,
teneinde — door middel van horizontale politieke
inspanningen — onderwijs en opleiding voor jongeren,
hun mobiliteit en hun beroepsintegratie en participatie in
de samenleving te bevorderen en daarbij de aandacht
specifiek te richten op kansarme jongeren;

(5)

tijdens zijn voorjaarsbijeenkomst 2006 omschreef de
Europese Raad sociale samenhang en de bevordering van
gelijke kansen voor allen als een essentiële basis voor
hervormingen van het economische en het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten, overeenkomstig de doelstellingen van het proces van Lissabon, en vond hij dat
voorrang moet worden gegeven aan maatregelen ter
uitvoering van het Europees pact voor de jeugd;

(6)

sociale insluiting is een belangrijke prioriteit in het
programma Jeugd in actie (4) en er is derhalve een strategie
opgesteld om toegang te bieden tot programma-activiteiten, met name voor in educatief, sociaaleconomisch,
cultureel en geografisch opzicht kansarme jongeren, en
voor gehandicapte jongeren;

(7)

in zijn bijdrage aan de voorjaarsbijeenkomst 2007 van de
Europese Raad heeft de Raad vier prioriteiten genoemd
voor verdere implementatie van het Europees pact voor
de jeugd, namelijk: steun voor jongeren in de overgangsperioden tussen school, beroepsopleiding en werk; de
noodzaak van op de persoon toegesneden maatregelen
met het oog op integratie; de noodzaak van samenhangende lokale en regionale strategieën om het Europees
pact voor de jeugd te implementeren; en een betere integratie van een jongerendimensie in de algehele implementatie van de Lissabonstrategie;

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

het Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen
2007 (1) heeft ten doel de waarde van een rechtvaardige
maatschappij, gebaseerd op sociale samenhang, te
benadrukken en een breed debat te stimuleren over de
wijze waarop de participatie van kansarme groepen en
aan discriminatie blootstaande groepen kan worden
verbeterd;
in zijn resolutie van 18 mei 2004 (2) heeft de Raad
bevestigd dat de maatschappelijke situatie waarin
jongeren opgroeien rechtstreeks gevolgen heeft voor het
al dan niet slagen van beleidsstrategieën en maatregelen
voor de bevordering van gelijke kansen en van sociale en
beroepsintegratie en dat omstandigheden waarvoor
jongeren zelf gewoonlijk niet verantwoordelijk zijn vaak
hun participatie in de samenleving verhinderen, hun
mogelijkheden om hun burgerrechten uit te oefenen
beperken en in flagrante tegenspraak zijn met het
beginsel van gelijke kansen;
op 18 mei 2004 (3) onderstreepte de Raad dat jongeren
een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van racisme,
vreemdelingenhaat, antisemitisme en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid en alle vormen van discriminatie, alsmede bij het bevorderen van culturele diversiteit,
wederzijds respect, verdraagzaamheid en solidariteit;

(1) Besluit nr. 771/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van
17 mei 2006 betreffende het Europees Jaar van gelijke kansen voor
iedereen (2007) — Naar een rechtvaardige samenleving (PB L 146 van
31.5.2006, blz. 1).
2
( ) Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over sociale integratie van
jongeren (doc. 9601/04 van 18 mei 2004).
(3) Verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen
van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende racisme en
onverdraagzaamheid met betrekking tot jongeren (doc. 9405/04 van
18 mei 2004).

(4) PB L 327 van 24.11.2006, blz. 30.

C 314/2
(8)

(9)
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de voorjaarsbijeenkomst 2007 van de Europese Raad
heeft de Commissie verzocht om in het najaar van 2007
een tussentijds verslag in te dienen met het oog op haar
voorstel voor de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en
werkgelegenheid (2008-2011). Hij drong aan op een
meer levensloopgerichte benadering van arbeid om de
toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren. De lidstaten
zijn overeengekomen een beleid uit te werken ter bevordering van de rol van jongeren, met inbegrip van hun
overgang van school naar werk, als actieve deelnemers
aan de economie en de arbeidsmarkt, met als doel hun
potentieel om bij te dragen aan de economische en
sociale ontwikkeling van onze samenlevingen optimaal te
benutten;

4. teneinde gelijke vooruitzichten voor kansarme jongeren
werkelijkheid te laten worden, zijn specifieke maatregelen
nodig om de ontwikkeling van hun individuele potentieel te
bevorderen en maatschappelijke stereotypen en vooroordelen
uit de wereld te helpen;

in het kader van de gestructureerde dialoog zijn jongeren
en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties in april
2007 in Keulen bijeengekomen ter gelegenheid van het
jongerenevenement van het Duitse voorzitterschap en
hebben zij een aantal politieke prioriteiten en op meer
gelijke kansen en participatie in de samenleving gerichte
verbintenissen geformuleerd in de vorm van een actieplan.

VERZOEKEN DE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE om:

MERKEN OP dat:

1. gelijke kansen op participatie in de samenleving moet
inhouden het recht van alle jongeren op toegang tot onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit, huisvesting, „goede
arbeidsomstandigheden”, en tot alle relevante gebieden van
het socialezekerheidsstelsel en/of werkgelegenheidsregelingen
overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken, met
inachtneming van het Gemeenschapsrecht, alsook om deel te
nemen aan sociale en politieke debatten en besluitvormingsprocessen die hen aangaan, en niet in de laatste plaats om te
genieten van een gezonde en zelfstandige leefstijl, met vrije
tijd waarin zij zich kunnen bezighouden met hun eigen
interesses;
2. met het Europees Jaar van gelijke kansen wordt ernaar
gestreefd mensen in de Europese Unie bewust te maken van
hun recht op gelijke behandeling en een debat op gang te
brengen over de voordelen van diversiteit voor zowel de
samenleving als het individu. Om jongeren in staat te stellen
hun rechten uit te oefenen, hebben zij op hen toegesneden
informatie en steun bij hun strijd tegen alle vormen van
discriminatie nodig. Dergelijke informatie en steun moet niet
alleen door hun families worden verstrekt, maar ook door de
samenleving in het algemeen — met name door het onderwijssysteem, de actoren van het jongerenwerk, de NGO's en
de media, alsook door overheidsinstanties op alle niveaus en
nationale antidiscriminatieorganen;
3. in het beleid van de lidstaten en de Europese Unie ter verbetering van de sociale en beroepsintegratie van jongeren dient
rekening te worden gehouden met het bijzonder grote aantal
problemen in kansarme stedelijke en plattelandsgebieden en
te worden erkend dat in het jongerenbeleid moet worden
aangedrongen op gerichte en sectoroverschrijdende actie,
teneinde te zorgen voor gelijke kansen voor jongeren die in
dergelijke gebieden opgroeien;

5. om uitvoering te geven aan beleidsmaatregelen waarbij de
verschillende generaties op voet van gelijkheid worden
behandeld, moeten structurele belemmeringen voor gelijke
kansen en voor de participatie van jongeren in de samenleving worden afgebouwd. Hierdoor wordt ook bijgedragen tot
het terugdringen van discriminatie tegen jongeren, niet alleen
op grond van hun leeftijd, maar, zoals vaak het geval is, op
velerlei gronden.

1. de verschillende vormen van gestructureerde dialoog met
jongeren te promoten en naar behoren rekening te houden
met het resultaat van die dialoog op alle niveaus;
2. de samenhang van maatregelen tot uitvoering van het Europees pact voor de jeugd te verbeteren om ervoor te zorgen
dat duurzame integratie van jongeren plaatsvindt en dat
dergelijke maatregelen de doelgroepen, met name kansarme
jongeren, daadwerkelijk bereiken, door rekening te houden
met hun behoeften, achtergronden en motivatie;
3. ernaar te streven om, mede in overleg met de sociale partners, een evenwichtige aanpak voor jongeren op het gebied
van „flexizekerheid” uit te werken, de overgang van school
naar werk te vergemakkelijken en precaire arbeidsomstandigheden te voorkomen, alsmede om gezin, privé- en
beroepsleven te helpen combineren;
4. de doelstellingen van het jongerenbeleid via de open coördinatiemethode op het gebied van sociale bescherming en
sociale insluiting te benadrukken en, waar nodig, daarmee
verband houdende bijdragen te leveren aan het werk van
het Comité voor sociale bescherming en het Comité voor
de werkgelegenheid, teneinde de jongerendimensie te
versterken, de sociale insluiting van jongeren te bevorderen
en het risico op armoede te doen afnemen;
5. het belang te benadrukken van de vier prioriteiten van de
open coördinatiemethode op het gebied van jongeren —
participatie, informatie, vrijwilligersactiviteiten en meer
kennis — voor een geslaagd insluitingsbeleid, en het effect
te versterken van de open coördinatiemethode bij de
ontwikkeling van beleid voor gelijke kansen en betere
sociale en beroepsintegratie;
6. de kennis te verruimen over de levenskwaliteit van jonge
vrouwen en mannen in Europa, met name over hun leefen werkomstandigheden, attitudes, waarden, interesses en
de mogelijkheden voor betere participatie in de samenleving, door een beroep te doen op bestaande onderzoeken,
procedures en gegevens, waaronder het 7e kaderprogramma
voor onderzoek, teneinde dergelijke gegevens en bevindingen zinvoller en vergelijkbaarder te maken;
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7. ten volle gebruik te maken van het programma Jeugd in
Actie, teneinde talrijke en uitgebreide mogelijkheden voor
niet-formeel en infomeel leren te bieden, opdat zo veel
mogelijk jongeren de kans krijgen de vaardigheden en
competenties te verwerven die nodig zijn voor een actief
burgerschap om er een zelfstandige en gezonde leefstijl op
na te houden;
8. overeenkomstig de resolutie van de Raad van 19 mei
2006 (1) de mogelijkheden voor niet-formeel en informeel
leren, alsook voor vrijwillerswerk te verruimen en de erkenning van de behaalde resultaten en opgedane ervaring te
verbeteren, in het bijzonder dienen de mogelijkheden voor
intercultureel leren te worden vergroot om aldus waarden
als wederzijds respect, diversiteit, gelijkheid, menselijke
waardigheid en solidariteit te bevorderen; te dien einde
moeten jongeren worden uitgenodigd deel te nemen aan de
voorbereiding en uitvoering van het Europees Jaar van de
interculturele dialoog 2008;
9. samen met jongerenorganisaties, jongeren zelf en andere
belanghebbenden op het gebied van jongerenbeleid, te
streven naar een betere en actievere participatie van alle
jongeren in debatten en besluitvormingsprocessen die hen
aangaan en, aldus, nieuwe vormen van participatie te stimuleren voor jongeren in kansarme stedelijke of plattelandsgebieden;
10. in het antidiscriminatiebeleid grotere nadruk te leggen op
de belangen van jongeren en hen en hun organisaties te
helpen bij het bestrijden van discriminatie, ongelijkheden,
sociale uitsluiting en onverdraagzaamheid;

C 314/3

name in het kader van de vernieuwde strategie van Lissabon
voor groei en werkgelegenheid;
2. informatie aan de Raad voor te leggen over de met jongeren
verband houdende analyses over de stand van uitvoering van
het Europees pact voor de jeugd, die in het kader van de
evaluatie van de nationale hervormingsprogramma's
regelmatig worden verricht.
VERZOEKEN DE LIDSTATEN:

1. de ontwikkeling van lokale en/of regionale strategieën te
bevorderen als onderdeel van de verdere uitvoering van het
Europees pact voor de jeugd. Deze strategieën zouden alle
relevante belanghebbenden, de sociale partners en de
jongeren zelf moeten omvatten en moeten helpen bij de
totstandbrenging van individuele steunmaatregelen ter bevordering van gekwalificeerde, gemakkelijk toegankelijke oriëntatie- en adviesdiensten met betrekking tot de overgangsfasen
tussen onderwijs, opleiding en werk, alsmede van adequate
omstandigheden voor de combinatie van gezin, privé- en
beroepsleven;
2. prioriteit toe te kennen aan de belangen van jongeren in de
nationale hervormingsprogramma's en de belangrijkste
beleidsterreinen die van invloed zijn op de levenskwaliteit
van jongeren, met name door de intersectorale samenwerking te versterken tussen jongerenbeleid en andere relevante
beleidsgebieden (onderwijs, economie en werkgelegenheid,
gezin, sociaal, gezondheids- en sportbeleid, kinderrechtenbeleid, gendergelijkheid, cultuur, alsmede huisvesting en regionale en lokale planning;

12. bij de uitwerking van een EU-strategie betreffende kinderrechten rekening te houden met het recht van alle jongeren
op gelijke kansen en participatie in de samenleving;

3. zich te blijven inspannen om de aantallen vroegtijdige
schoolverlaters verder te verminderen door middel van
passende stimulerende maatregelen en acties, in het bijzonder
specifieke maatregelen om volwaardige onderwijsparticipatie
voor jongeren met beperkte kansen een werkelijkheid te laten
worden, en door bevordering van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onderwijs en opleiding;

13. ervoor te zorgen dat bij de evaluatie en follow-up van het
Europees Jaar van gelijke kansen 2007 voor iedereen op
alle niveaus — Europees, nationaal, regionaal en lokaal —
rekening wordt gehouden met jongeren en een gericht
jongerenbeleid.

4. de middelen van de Europese structuurfondsen, met name
het Europees Sociaal Fonds, te gebruiken om, in overeenstemming met het Europees pact voor de jeugd, maatregelen
uit te werken en te concretiseren, teneinde het pact verder uit
te voeren, vooral op lokaal en regionaal niveau;

VERZOEKEN DE COMMISSIE:

5. overeenkomstig het beginsel van de gestructureerde dialoog
de participatie van jongeren in procedures voor de planning
van sociale ruimte in kansarme stedelijke en plattelandsgebieden te ontwikkelen of uit te breiden, en de daaruit voortkomende bevindingen en ervaringen te verspreiden met
gebruikmaking van de open coördinatiemethode.

11. de sociale dimensie van sport als een factor van sociale integratie te bevorderen om discriminatie te bestrijden en
verdraagzaamheid onder jongeren te versterken;

1. bij haar streven naar gelijke kansen en betere sociale en
beroepsintegratie de nauwe samenwerking tussen haar desbetreffende diensten verder uit te werken, teneinde de jongerendimensie te versterken in het sociale insluitingsbeleid, met

(1) Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de erkenning van de
waarde van niet-formeel en informeel leren in de jeugdsector in Europa
(PB C 168 van 20.7.2006, blz. 1).

C 314/4
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AANBEVELINGEN

RAAD
AANBEVELING VAN DE RAAD
van 6 december 2007
over een handboek voor politie- en veiligheidsautoriteiten betreffende de samenwerking bij grote
evenementen met een internationale dimensie
(2007/C 314/02)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Gelet op het Handboek ten behoeve van de politieautoriteiten
en -diensten voor de beveiliging van internationale evenementen
zoals de bijeenkomsten van de Europese Raad en het Handboek
voor de samenwerking tussen de lidstaten ter voorkoming van
terroristische daden tijdens de Olympische Spelen en vergelijkbare sportevenementen,

Het is belangrijk dat de bevoegde autoriteiten kunnen
terugvallen op een praktisch instrument met richtsnoeren
en ideeën die gebaseerd zijn op de ervaring en de goede
praktijken die met vorige evenementen zijn opgedaan.

(5)

Het Handboek moet eventueel worden herzien en bijgewerkt in het licht van de toekomstige ervaring en de
verdere ontwikkeling van beste praktijken,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een van de doelstellingen van de Europese Unie is de
burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen
door de ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de
lidstaten op het gebied van politiële samenwerking.

(2)

De lidstaten van de Europese Unie treden vaak op als
gastland voor grote evenementen met een internationale
dimensie.

(3)

Wetshandhavingsautoriteiten die in een lidstaat verantwoordelijk zijn voor een groot evenement met een internationale dimensie moeten zorgen voor de beveiliging
van het evenement zowel vanuit het oogpunt van de
openbare orde als in het kader van terrorismebestrijding.
Afhankelijk van de aard van het evenement (politiek,
sportief, sociaal, cultureel, e.d.) kan het ene aspect belangrijker zijn dan het andere en wellicht door andere autoriteiten moeten worden behandeld, maar beide aspecten
moeten in aanmerking worden genomen.

BEVEELT DE LIDSTATEN HIERBIJ AAN:

(1) de samenwerking, met name de praktische samenwerking
en uitwisseling van gegevens tussen de bevoegde autoriteiten, op te voeren, teneinde de openbare veiligheid tijdens
evenementen met een internationale dimensie op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie te waarborgen,
(2) er te dien einde voor te zorgen dat het Handboek voor de
politie- en veiligheidsdiensten betreffende de samenwerking
tijdens grote evenementen met een internationale dimensie
in bijlage dezes ter beschikking wordt gesteld van de ter
zake bevoegde autoriteiten.

Gedaan te Brussel, 6 december 2007.
Voor de Raad
De Voorzitter
Alberto COSTA
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I. INLEIDING
I.1 Doel

Dit handboek is bedoeld als praktisch instrument om richtsnoeren en ideeën aan te reiken voor wetshandhavingsautoriteiten in Europa die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van internationale evenementen met een internationale
dimensie (zoals de Olympische Spelen of andere belangrijke sportevenementen ( 1), belangrijke sociale evenementen of
politieke bijeenkomsten op hoog niveau, zoals de top van de G8). De beginselen in dit handboek moeten dan ook alleen
worden toegepast wanneer dat passend en nuttig is en volledig met de nationale wetgeving strookt. Zij mogen voorts niet
de afspraken doorkruisen die in bilaterale overeenkomsten of memoranda van overeenstemming zijn vastgelegd.
Dit handboek is een „levend document”, dat in de loop van de tijd zal worden gewijzigd en aangepast naar gelang van de
toekomstige ervaringen en de ontwikkeling van beste praktijken (zie punt IV.2 van de strategische evaluatie).
Het Handboek ten behoeve van de politieautoriteiten en -diensten voor de beveiliging van internationale evenementen
zoals de bijeenkomsten van de Europese Raad en het Handboek voor de samenwerking tussen de lidstaten ter voorkoming
van terroristische daden tijdens de Olympische Spelen en vergelijkbare sportevenementen zijn in deze versie van het handboek verwerkt. Wetshandhavingsautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor een groot evenement met een internationale
dimensie moeten zorgen voor de beveiliging van het evenement zowel wat het aspect openbare orde als wat het aspect
terrorismebestrijding betreft. Afhankelijk van de aard van het evenement (politiek, sportief, sociaal, cultureel, e.d.) kan het
ene aspect belangrijker zijn dan het andere en wellicht door andere autoriteiten moeten worden behandeld, maar beide
aspecten moeten in aanmerking worden genomen.

I.2 Grondbeginselen
Bij de handhaving van de openbare orde moeten wettigheid, evenredigheid en matiging de leidende beginselen zijn en
moet liefst een eerder terughoudende aanpak worden gevolgd. Telkens wanneer dat mogelijk is, dient te worden gekozen
voor een deëscalerende politiële aanpak, gebaseerd op dialoog, een via onderhandelingen bepaald beheer van de openbare
ruimte en partnerschap.
De wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten met verantwoordelijkheid voor de beveiliging van grote evenementen met
een internationale dimensie, met name van politieke evenementen, moeten trachten te garanderen dat de mensenrechten,
met name het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering overeenkomstig het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, volledig worden nageleefd. Verstoring door
personen of groeperingen met doelstellingen of acties van gewelddadige of anderszins criminele aard moet zoveel mogelijk
worden voorkomen.
Hoewel de gastlidstaat primair verantwoordelijk is voor de beveiliging van het evenement, is er, gezien het internationale
karakter ervan, een verantwoordelijkheid weggelegd voor de overige lidstaten en de bevoegde EU-instanties om daarbij
bijstand en ondersteuning te verlenen.

II. INFORMATIEBEHEER
II.1 Contactpunten
II.1.1 Vaste contactpunten
Overeenkomstig Gemeenschappelijk Optreden 97/339/JBZ van de Raad van 26 mei 1997 met betrekking tot de samenwerking op het terrein van de openbare orde en veiligheid (2) moet iedere lidstaat ten minste één vast contactpunt
aanwijzen.
De contactgegevens en andere relevante informatie over het (de) vaste contactpunt(en) worden verstrekt aan het secretariaat-generaal van de Raad (zie bijlage F voor het adres van het secretariaat-generaal van de Raad), dat deze aan de lidstaten
doorgeeft. Wijzigingen betreffende het (de) vaste contactpunt(en) van een lidstaat worden op dezelfde wijze gemeld (zie
bijlage D).
Ieder vast contactpunt dient te voldoen aan de volgende normen:
— 24 uur per dag beschikbaar zijn (voor zover noodzakelijk voor, tijdens en na een evenement);
— personeel met voldoende talenkennis van ten minste één andere taal van de EU-instellingen;
— een infrastructuur van permanent operationele communicatie- en informatielijnen, waaronder telefoon, fax en e-mail,
in voorkomend geval met versleutelingsbeveiliging, alsmede toegang tot internet;
— voldoende vertaalcapaciteit voor informatie-uitwisseling.
(1) Aanbevelingen voor internationale politiesamenwerking rond internationale voetbalwedstrijden staan in een afzonderlijk handboek: Resolutie van de Raad betreffende een geactualiseerd handboek met aanbevelingen voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen
ter voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie waarbij ten minste
één lidstaat is betrokken (PB C 322 van 29.12.2006, blz. 1).
2
( ) PB L 147 van 5.6.1997, blz. 1.
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II.1.2 Evenementscontactpunten
Voor elk groot evenement met een internationale dimensie wijst elke lidstaat een of meer evenementscontactpunten aan.
Naar gelang van de nationale wetgeving of structuren kunnen dat dezelfde contactpunten zijn als de vaste contactpunten.
Ieder evenementscontactpunt moet voldoen aan de bovengenoemde normen.
De organiserende lidstaat verstrekt aan de vaste contactpunten van de overige lidstaten (zie bijlage F) de gegevens van het
(de) evenementscontactpunt(en). Vervolgens stelt elke lidstaat de organiserende lidstaat in kennis van zijn eigen contactpunt(en) voor dat evenement.
De taken van het (de) evenementscontactpunt(en) kunnen onder meer facilitering bij de volgende activiteiten behelzen:
— het verzamelen en analyseren van informatie op nationaal niveau, alsook van andere lidstaten, derde landen, relevante
EU-organen en andere informatiebronnen;
— de kwaliteitscontrole van vorm en inhoud;
— het tot stand brengen van betrouwbare en efficiënte — bij voorkeur beveiligde — communicatielijnen met de relevante
sleutelactoren op nationaal en internationaal niveau;
— de informatie-uitwisseling langs bestaande beveiligde communicatielijnen;
— de informatie-uitwisseling in samenwerking met de andere lidstaten, derde landen, relevante EU-organen en andere
internationale instellingen;
— de doorgifte van verwerkte informatie aan hun respectieve veiligheidsdiensten, politieautoriteiten en andere diensten,
en aan de betreffende diensten en autoriteiten van de organiserende staat, alsmede aan de autoriteiten en diensten in
de andere lidstaten en de relevante EU-organen, indien nodig;
— het verstrekken van dreigingsevaluaties en risicoanalyses inzake mogelijke betogers en andere groeperingen ten
behoeve van de organiserende lidstaat;
— de observatie, evaluatie en follow-up van het evenement.

II.2 Informatie-uitwisseling
Een lidstaat dient informatie die door zijn nationale autoriteit van belang wordt geacht voor de beveiliging van een evenement in een andere lidstaat, onverwijld te doen toekomen aan de nationale autoriteit van de lidstaat in kwestie. Bij het
meedelen van informatie moeten de lidstaten zich bewust zijn van hun geheimhoudingsverplichtingen.
De informatie wordt over bestaande communicatiekanalen en -structuren uitgewisseld. De uitwisseling van gegevens,
inclusief persoonsgegevens, geschiedt met strikte inachtneming van de op elk geval toepasselijke bepalingen van nationale
en internationale wetgeving en verdragen ( 1).
De informatie-uitwisseling wordt gefaciliteerd door de contactpunten van de betrokken lidstaten.
De verzamelde informatie wordt verwerkt en vervolgens onder de betreffende autoriteiten en diensten verspreid.
Contacten tussen de veiligheidsdiensten, politieautoriteiten en -diensten in verschillende lidstaten kunnen door hun respectieve contactpunten worden gecoördineerd en georganiseerd.
Het (de) contactpunt(en) in de organiserende lidstaat faciliteert (-eren) de verzameling en de analyse van relevante informatie betreffende het evenement, alsmede de uitwisseling ervan met de andere lidstaten, derde landen en relevante
EU-organen of andere internationale instellingen. De informatie kan onder meer betrekking hebben op het volgende:
— voor het evenement verkregen informatie en inlichtingen die het verloop van het evenement of de handhaving van de
openbare orde en de veiligheid in het algemeen zouden kunnen verstoren;
— personen betrokken bij terroristische organisaties, terroristische acties of andere belangrijke criminele activiteiten die
indirect verband kunnen houden met terrorisme;
(1) Artikel 46 van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschappelijke grenzen (Schengenovereenkomst) (PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19) en artikel 26 van het Verdrag
tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg,
het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het
bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie (Verdrag van Prüm).
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— het niveau van bedreiging ten aanzien van personaliteiten (staatshoofden en regeringsleiders, parlementsleden, andere
vips, enz.), sportlieden, bezoekers/toeschouwers en locaties. Naast de gastlidstaat, die de primaire verantwoordelijkheid
draagt, dienen alle andere lidstaten elk hun informatie over deze personen te verschaffen;
— andere informatie over doelen en belangen van EU-lidstaten of van derde landen in het organiserende land, om deze
beter te kunnen beschermen;
— informatie en inlichtingen betreffende mogelijke betogers en andere groeperingen;
— tijdens het evenement verkregen of gevraagde informatie over personen die worden verdacht van het plegen van een
strafbaar feit, met inbegrip van hun namen, geboortedata, woonplaatsen, achtergrond, omstandigheden van de
arrestatie en/of een exacte beschrijving van het gepleegde strafbare feit;
— informatie over de toepasselijke wetgeving en het wetshandhavingsbeleid van de politie (in andere lidstaten of derde
landen);
— verslagen over incidenten en evaluatieverslagen alsmede bijdragen daaraan.

II.3 Dreigingsevaluatie en risicoanalyse
Vanuit beveiligingsoogpunt is het van cruciaal belang dat de dreiging (met betrekking tot terrorisme, openbare orde, georganiseerde criminaliteit, enz.) ten aanzien van het internationale evenement op passende wijze en tijdig wordt geëvalueerd.
Naast de specifieke evaluatie van de dreiging in kwestie dient er ook een analyse te worden verricht van de wijze waarop
veiligheidsinformatie over een specifieke situatie wordt verzameld, beoordeeld en doorgegeven.
De analyse wordt gebaseerd op inlichtingen waarover de organiserende lidstaat zelf beschikt en ook op informatie en
evaluaties van andere lidstaten. Zo vroeg mogelijk voor het internationale evenement verstrekt elk contactpunt aan (de)
contactpunt(en) in de organiserende lidstaat een permanente dreigingsevaluatie, te weten betreffende personen of groepen
die wellicht naar het evenement zullen afreizen en beschouwd worden als een mogelijke bedreiging voor de handhaving
van de openbare orde en/of de veiligheid (zoals de hun bekende potentiële betogers en andere groeperingen). De evaluatie
wordt toegezonden aan zowel de organiserende lidstaat als andere betrokken landen — dat wil zeggen landen van
doorreis of naburige landen.
Deze analyse kan geschieden volgens het model in bijlage B. Indien dergelijke informatie niet voorhanden is, wordt de
organiserende staat daarvan in kennis gesteld. De lidstaten delen deze zo snel mogelijk op een geschikte manier aan de
organiserende lidstaat mee en maken daarvoor gebruik van bestaande beveiligde communicatielijnen.
Europol kan overeenkomstig zijn mandaat en de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) ( 1) relevante informatie en analyse
verstrekken, en algemene evaluaties van bedreigingen maken op basis van bijdragen van de lidstaten. Deze informatie
moet in een zo vroeg mogelijk stadium beschikbaar zijn. Indien dergelijke informatie niet voorhanden is, kan de
organiserende staat daarvan in kennis worden gesteld.
Op basis van de dreigingsevaluatie inzake de waarschijnlijkheid van potentiële schade en de risicoanalyse wordt bepaald
welke beveiligingsmaatregelen geschikt, nodig en passend zijn.
De verantwoordelijke organiserende lidstaat dient derhalve, indien nodig met de steun van de andere lidstaten en van de
bevoegde EU-instanties, uiterlijk zes maanden voor de aanvang van het evenement een actuele evaluatie van de dreiging
en een risicoanalyse uit te voeren. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd naarmate het evenement dichterbij komt.
In de laatste drie maanden voor het evenement dient er maandelijks een analyse te worden toegezonden, en tenslotte
indien nodig wekelijks. De evaluaties en analyses worden doorgegeven aan de bijdragende lidstaten en instanties.
Tijdens het evenement wordt elke dag een situatierapport opgesteld. Deze rapporten worden gebaseerd op informatie van
het gastland, andere lidstaten en bevoegde EU-instanties. De beoordeling van het risiconiveau moet zijn gebaseerd op de
meest actuele informatie die door bezoekende politiefunctionarissen of evenementscontactpunten wordt verstrekt. De
informatie moet zo volledig mogelijk zijn.

III. EVENEMENTENBEHEER
III.1 Verantwoordelijkheden van de betrokken autoriteiten en diensten in de organiserende lidstaat
De bevoegde autoriteit van de organiserende lidstaat stelt een algemeen operationeel plan op, op basis waarvan alle
verdere gedetailleerde plannen worden opgesteld. Zij stelt ook een reeks plannen op waarin zowel het beleid (strategisch)
en de algemene operationele situatie (operationeel) als het feitelijke niveau van de inzet op het terrein (tactisch) uiteengezet
worden. Met de planning moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden begonnen.
(1) PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.
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Voorafgaand aan een evenement dient de organiserende lidstaat ervoor te zorgen dat de rol van alle betrokken autoriteiten
en diensten duidelijk omschreven is en dat hun respectieve verantwoordelijkheden aan alle betrokken partijen worden
meegedeeld.
De organiserende lidstaat kan een schematisch overzicht opstellen met alle betrokken processen en sleutelactoren (organisatie van de bijeenkomst, beveiliging, handhaving van de openbare orde, justitiële diensten, sociale en preventiediensten,
gezondheidsdiensten, openbaar vervoer en andere infrastructuuraspecten). Een dergelijke blauwdruk kan een nuttig instrument zijn om het planningkader aanschouwelijk te maken en erop toe te zien dat alle vereiste processen erin zijn
opgenomen.
Er kan een projectcoördinatiegroep voor het evenement worden ingesteld waarin alle betrokken autoriteiten en diensten
vertegenwoordigd zijn. De groep vergadert regelmatig voor, tijdens en na het eigenlijke evenement om ervoor te zorgen
dat de besluitvorming coherent en gecoördineerd verloopt. Een van de voornaamste verantwoordelijkheden van de groep
moet zijn te zorgen voor efficiënte communicatielijnen tussen alle autoriteiten en diensten.
De verantwoordelijke autoriteiten en diensten zorgen ervoor dat de nodige materiële, technische en personele middelen
aanwezig zijn om de toegewezen taken met de vereiste doelmatigheid, kwaliteit en snelheid te kunnen vervullen. Een gegevensbestand met alle beschikbare middelen en de corresponderende contactpunten zou een bijzonder nuttig instrument
voor organiserende lidstaten zijn.
De politieautoriteiten van de organiserende lidstaat dienen ervoor te zorgen dat met de praktische organisator van het
evenement alle noodzakelijke afspraken en regelingen met betrekking tot de politieactiviteiten worden getroffen. De
primaire verantwoordelijkheid voor het evenement berust bij de organisator, en afhankelijk van de aard van het evenement
dient er een lijst van voorwaarden te worden opgesteld. De regelingen kunnen onder meer betrekking hebben op het
volgende:
— de locaties van het evenement waar zich geen verstoringen van de openbare orde mogen voordoen (vergaderruimten,
hotels);
— toegangscontrole, eventueel met beveiliging van de directe omgeving, en de verantwoordelijkheid voor elk van deze
taken;
— door de organisator te treffen veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld interne videobewaking;
— volledige en continu bijgewerkte informatie-uitwisseling over gedelegeerden en andere deelnemers aan het evenement
(naam, functie, verblijfsduur, accommodatie, vervoer, enz.);
— alle regelingen in verband met vips en hotelbeveiliging.

III.2 Handhaving van de openbare orde en veiligheid
III.2.1 Openbare orde en veiligheid
De bevoegde autoriteiten van de organiserende lidstaat dienen met inachtneming van de grondbeginselen van punt I.2 een
duidelijk algemeen beleid te bepalen voor de politiële aanpak bij internationale evenementen. Daarbij zouden de volgende
algemene beleidregels kunnen worden gevolgd:
— de politieacties worden gekenmerkt door het garanderen van de bescherming van vreedzame betogingen;
— de politie moet door middel van dialoog en een geloofwaardige staat van paraatheid het initiatief behouden en daardoor rellen of grote ordeverstoringen beperken of voorkomen;
— de politie houdt, naar eigen goeddunken en wanneer passend, een lage zichtbaarheidsgraad aan en betoont een grote
mate van tolerantie ten aanzien van vreedzame bijeenkomsten en betogingen;
— arrestaties worden verricht ten behoeve van de strafvervolging of tijdelijke hechtenis, enz., overeenkomstig het nationaal recht;
— de politie richt haar inspanningen in het algemeen op groeperingen die plannen maken of de wil tonen om
ordeverstoringen te veroorzaken;
— samenwerking met andere lidstaten, derde landen, EU-organen en internationale instellingen op relevante gebieden,
zoals grenzen, wordt bevorderd.
Lidstaten die meer dan één evenement op hun grondgebied organiseren, dienen ervoor te zorgen dat het wetshandhavingsbeleid van de politie voor de verschillende evenementen zoveel mogelijk geharmoniseerd is. Indien passend kan
het beleid ook worden gecoördineerd met andere lidstaten.
De bevoegde autoriteiten in de organiserende lidstaat dienen in een vroeg stadium in dialoog te treden met personen en
groepen (met inbegrip van actiegroepen en betogers), de plaatselijke autoriteiten, de betrokken infrastructuurdiensten, de
plaatselijke bevolking en andere sleutelactoren teneinde te garanderen dat bijeenkomsten en legale betogingen vreedzaam
verlopen. De dialoog moet op gedeelde verantwoordelijkheid stoelen. Hij moet in een vroeg voorbereidend stadium
worden aangegaan en voor, tijdens en na een evenement als instrument worden aangewend.
De totstandbrenging van een constructief en op wederzijds respect gebaseerd netwerk zal bijdragen tot het voorkomen
van mogelijke verstoringen; dit netwerk zal tevens dienst doen als bemiddelingsinstrument als het tot een confrontatie
mocht komen.

C 314/9

C 314/10

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Dialoogstructuren of -teams worden op nationaal niveau gecreëerd en bij de voorbereiding en de uitvoering van hun taak
wordt rekening gehouden met de verschillende culturen in de lidstaten (1).
Er dienen communicatiekanalen tot stand gebracht te worden tussen de bevoegde autoriteiten en de onderscheiden organisaties, maatschappelijke verenigingen en vertegenwoordigers van de betogers. Aan organisatoren van betogingen en alle
betrokken partijen kan advies worden verstrekt over:
— praktische zaken — d.w.z. accommodatie en logistiek;
— de relevante toepasselijke wetgeving inzake demonstratie, vrijheid van meningsuiting, burgerlijke ongehoorzaamheid,
enz.;
— het politiebeleid inzake wetshandhaving in aangelegenheden ten aanzien waarvan beoordelingsvrijheid geldt, alsmede
instructies betreffende het gebruik van geweld door de politie;
— contactpunten bij de politie en andere betrokken autoriteiten.
Verstrekking van de bovengenoemde informatie in verschillende talen valt te overwegen (bijvoorbeeld door middel van
brochures, websites). De informatie kan via de respectieve contactpunten aan buitenlandse bezoekers worden verstrekt.

III.2.2 Handelwijze bij strafbare feiten
De wetshandhavingsinstanties van de lidstaten dienen er — in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het
afgekondigde beleid — naar te streven dat er consequent een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar strafbare feiten
die zijn gepleegd in samenhang met gewelddadige betogingen of andere verstoringen tijdens een groot evenement.
Alle strafbaar gestelde en bewijsbare feiten moeten in beginsel — en in volledige overeenstemming met het nationale recht
— leiden tot strafrechtelijke vervolging in het organiserende land of door bevoegde justitiële autoriteiten in een ander land.
Indien een onmiddellijke wetshandhavingsmaatregel niet mogelijk is in de organiserende lidstaat, dienen de andere
lidstaten alles in het werk te stellen om hun eigen onderdanen te identificeren en te vervolgen overeenkomstig de nationale wetgeving, de aanwezige bewijzen en de omstandigheden van elke zaak.
De organiserende lidstaat treft de nodige regelingen om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor
arrestatie en voor onderzoek van strafbare feiten, en dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor bewaring en voorlopige
hechtenis. Het verdient aanbeveling een worst-casescenario met grote aantallen daders uit te werken.
De wetshandhavingsautoriteiten moeten derhalve voor een grotere werklast worden toegerust, en moeten beschikken over
de benodigde capaciteit om bijvoorbeeld:
— snel te kunnen beslissen over de toepassing van voorlopige hechtenis;
— snel te kunnen beslissen over onderzoeksmaatregelen waarvoor een rechterlijke beslissing vereist is;
— een groter aantal strafzaken te kunnen behandelen;
— gehoor te kunnen geven aan verzoeken om rechtsbijstand van andere lidstaten.

III.2.3 Terroristische dreigingen
Omdat de Europese Unie en sommige van haar lidstaten een belangrijke rol in de internationale politiek spelen, is het
waarschijnlijk dat de Europese Unie en haar lidstaten het doelwit zullen zijn van internationale terroristen met politieke of
religieuze motieven. Afgezien van de mogelijkheid dat internationale terroristen bij grote evenementen aanslagen tegen de
Europese Unie en haar lidstaten plegen, kunnen er ook aanslagen worden beraamd door terroristische groeperingen of
organisaties die in de Europese Unie of haar lidstaten gevestigd zijn.
Het doelwit van zulke terroristische aanslagen zou het evenement zelf kunnen zijn, dan wel de vips, politici van de Europese Unie, nationale delegaties of het publiek dat aan het evenement deelneemt. De aanwezigheid van de internationale
media is vanuit het oogpunt van de daders een belangrijk gegeven, aangezien daardoor een platform wordt geboden om
de ideologie van de groep of de organisatie uit te dragen.
Informatie en inlichtingen over terroristische groeperingen en organisaties zijn van essentieel belang voor de preventie van
terroristische aanslagen en moeten te allen tijde beschikbaar zijn. Daarom is het voor de organiserende lidstaat en zijn
wetshandhavingsinstanties van belang dat informatie en inlichtingen in het algemeen en afhankelijk van het evenement
gedeeld worden. De wetshandhavingsinstanties moeten besluiten welke terroristische groeperingen en organisaties — en
individuele personen — relevant kunnen zijn, en hun eigen gegevensbestand naar gelang van het evenement raadplegen.
Daarnaast dienen alle andere lidstaten elk hun relevante informatie over deze personen, groeperingen en organisaties te
verstrekken.
Op basis van de dreigingsevaluatie en de risicoanalyse moet worden bepaald welke beveiligingsmaatregelen geschikt, nodig
en passend zijn.
(1) Zie blz. 3 van de conclusies van de sub-werkgroep EUCPN JAI 82 van 27 november 2001.
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III.3 Operationele samenwerking met andere lidstaten
III.3.1 Grensoverschrijdende samenwerking
Grensoverschrijdende samenwerking zal nodig zijn wanneer de organiserende lidstaat en de betrokken landen gezamenlijk
een flexibel grensregime toepassen om de politieactiviteiten in de grensregio's op te voeren naar gelang van de ontwikkeling van de concrete situatie of dreiging. Indien passend dienen er gemeenschappelijke of gecoördineerde preventiepatrouilles te worden uitgevoerd.
Voor de lidstaten die de desbetreffende delen van het Schengenacquis toepassen, kunnen de artikelen 23 t.m. 31 van de
Schengengrenscode (1) (betreffende de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen) een nuttig
instrument zijn om te voorkomen dat personen of groepen die een mogelijke bedreiging voor de handhaving van de
openbare orde en/of de veiligheid worden geacht, naar de plaats van het evenement kunnen reizen.
Daarom moeten de noodzakelijke regelingen worden voorbereid voor een vlotte en doelmatige uitvoering van de eventuele verwijderingsmaatregelen.

III.3.2 Operationele ondersteuning
De organiserende lidstaat kan overeenkomstig de nationale wetgeving ( 2) verzoeken om de inzet van politie- of inlichtingenfunctionarissen voor operationele ondersteuning uit een andere lidstaat voor een specifiek evenement. Een gedetailleerd
en met redenen omkleed verzoek om operationele ondersteuning wordt ingediend in een zo vroeg mogelijk stadium. Een
standaardformulier voor dit doel gaat in bijlage A.
Naar gelang van het soort gevraagde ondersteuning moet(en) de functionaris(sen) over de vereiste kennis en ervaring
beschikken die van belang zijn voor de toegewezen taken.
Elke vorm van operationele ondersteuning door buitenlandse functionarissen wordt in de operationele plannen van de
bevoegde autoriteiten van de organiserende staat opgenomen. Derhalve geldt voor buitenlandse functionarissen het
volgende:
— zij worden zoveel mogelijk in de operationele informatiestructuur opgenomen;
— zij worden in een van hun werktalen geïnformeerd over de operationele plannen en de beleidsplannen, met inbegrip
van instructies inzake het gebruik van geweld, enz.;
— zij krijgen de gelegenheid zich vooraf vertrouwd te maken met de locatie van het evenement, de ingezette politieeenheden, enz.;
— zij wonen alle relevante briefings bij (d.w.z. relevant voor hun taak en mits zij de taal machtig zijn); en
— zij worden in voorkomend geval actief betrokken bij de politie-inzet op het terrein.
De bevoegde autoriteiten van de organiserende staat zijn verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de buitenlandse
functionarissen. Het is de verantwoordelijkheid van de buitenlandse functionarissen ervoor te zorgen dat hun optreden
geen onnodig conflict of gevaar, dan wel ongerechtvaardigde risico's veroorzaakt.
Wanneer zij op het terrein worden ingezet, dienen buitenlandse functionarissen zich te allen tijde te richten naar en staan
zij — in de regel — onder toezicht van leden van de bevoegde autoriteiten van het gastland, die naar behoren worden
ingelicht over het operationele plan en in staat zijn te communiceren in een taal die de buitenlandse functionaris verstaat.
De communicatielijnen tussen buitenlandse functionarissen, het (de) contactpunt(en) van het gastland, het beheer van de
ingezette politie-eenheden en andere hoofdrolspelers moeten efficiënt en volledig functioneel zijn tijdens een evenement
en, voor zover noodzakelijk, ook ervoor en erna.

III.3.3 Verbindingsfunctionarissen (3)
Op verzoek van de organiserende lidstaat kan elke lidstaat of EU- of andere bevoegde organisatie verbindingsfunctionarissen voor een evenement aanwijzen, wanneer dat relevant is. Een verzoek om verbindingsfunctionarissen moet
in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingediend, en uiterlijk zes weken voordat het evenement plaatsvindt. Een standaardformulier voor dit doel gaat in bijlage A.
Belangstellende lidstaten kunnen de organiserende lidstaat verzoeken te worden uitgenodigd een verbindingsfunctionaris
te detacheren.
(1) Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code
betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1).
(2) Met inbegrip van artikel 26 van het Verdrag van Prüm.
3
( ) Conclusies van de Raad (JBZ) van 13 juli 2001 betreffende de veiligheid van de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere vergelijkbare
gebeurtenissen (doc. 10916/01 JAI 82, deel II, punt 1, onder c)).
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Verbindingsfunctionarissen kunnen op grond van bilaterale afspraken tussen de organiserende lidstaat en andere betrokken
lidstaten worden uitgewisseld.
De aanwijzing van een verbindingsfunctionaris geschiedt uiterlijk twee weken voor een evenement, op welk tijdstip de
samenwerking een aanvang neemt. De organiserende staat besluit in nauwe samenwerking met de andere lidstaten, via de
respectieve contactpunten, over de aanwijzing en de taken van de verbindingsfunctionarissen.
De verbindingsfunctionaris kan, naar gelang van zijn vaardigheden, aan een contactpunt van het gastland worden
toegewezen en aldaar met de communicatie met het land van herkomst worden belast, in welk geval de adequate
communicatiemiddelen door de organiserende lidstaat worden verschaft.
Verbindingsfunctionarissen vervullen een adviserende en ondersteunende rol. De buitenlandse verbindingsfunctionarissen
zijn ongewapend en hebben in het gastland geen officiële politiebevoegdheden ( 1). Naar gelang van hun specifieke taak
moeten verbindingsfunctionarissen relevante ervaring met de handhaving van de openbare orde of met terrorismebestrijding hebben, en in het bijzonder beschikken over:
— een grondige kennis van hun nationale organisatie en autoriteiten;
— ervaring met ordehandhaving bij belangrijke evenementen;
— toegang tot alle nuttige informatie in het land van herkomst, mede over extremistische en andere relevante
groeperingen, uit politiële en andere relevante bronnen;
— het vermogen om voor, tijdens en na het evenement inlichtingenwerk op nationaal niveau te organiseren, en relevante
informatie te analyseren;
— een goede kennis van de door de organiserende lidstaat gekozen werktaal (-talen).
Meteen na aankomst dienen de verbindingsfunctionarissen zich te melden bij het contactpunt waaraan zij zijn toegewezen,
om hun taak en mandaat duidelijk af te bakenen. De organiserende lidstaat zal dit accreditatieproces organiseren.

III.3.4 Waarnemers
De lidstaten kunnen met toestemming van de organiserende lidstaat waarnemers uitzenden om voor toekomstige evenementen in hun eigen land ervaring op te doen met beveiliging en handhaving van de openbare orde tijdens internationale
evenementen. Desgevraagd kan de waarnemer bijdragen tot de evaluatie die wordt verricht door de organiserende lidstaat.
Aan waarnemers moet in zo ruim mogelijke mate worden toegestaan planningsvergaderingen, briefings, coördinatievergaderingen, operationele inzet en andere activiteiten bij te wonen, zodat zij optimaal profijt kunnen trekken van hun
bezoek. Meteen na aankomst dienen de waarnemers zich te melden bij het contactpunt waaraan zij zijn toegewezen. De
organiserende lidstaat zal dit accreditatieproces organiseren.

III.3.5 Financiële regelingen en uitrusting
De organiserende lidstaat draagt gewoonlijk de verblijfskosten van uitgenodigde buitenlandse functionarissen die naar zijn
grondgebied komen. De reiskosten komen gewoonlijk voor rekening van de staat van herkomst.
De kosten in verband met naar de organiserende lidstaat uitgezonden waarnemers worden gedragen door de zendstaat. De
organiserende lidstaat kan — indien mogelijk — de benodigde communicatiemiddelen en andere faciliteiten voor de waarnemers verschaffen.
De organiserende lidstaat kan regelingen voor ondersteuning uit andere lidstaten treffen aangaande de tijdelijke verschaffing van uitrusting of andere hulpmiddelen, indien mogelijk door middel van bilaterale/multilaterale overeenkomsten.

III.3.6 Communicatieplan
Er dient door middel van een gedetailleerd communicatieplan voor een adequate informatiestroom tussen de politieautoriteiten en andere diensten te worden gezorgd. Alle betrokken partijen in de organiserende lidstaat moeten een gezamenlijke
communicatiestrategie uitwerken om overlapping of verspreiding van onvolledige informatie te voorkomen.
Om lacunes in de kennis (bijvoorbeeld van talen) te voorkomen, dienen verbindingsfunctionarissen of ander personeel in
het communicatieplan te worden opgenomen.
Andere diensten (bijvoorbeeld de brandweer, reddingsdiensten) dienen ook in het communicatieplan te worden opgenomen.
(1) Gemeenschappelijk Optreden 97/339/JBZ.

22.12.2007

22.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie
III.4 Mediastrategie

Teneinde een accurate en tijdige berichtgeving over internationale evenementen te waarborgen, dient voor, tijdens en na
een evenement een vooraf bepaalde strategie voor de betrekkingen met de media te worden gevolgd.
De media moet de grootst mogelijke mate van vrijheid worden gegund bij de berichtgeving over het evenement, zulks om
het recht op vrijheid van meningsuiting overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden te eerbiedigen. De mediastrategie moet gericht zijn op openheid en transparantie.
Aanbevolen wordt, één enkel contactpunt voor de media aan te wijzen om een gecoördineerde berichtgeving te waarborgen. Ruim voor aanvang van het evenement dient de organiserende lidstaat een algemene mediastrategie vast te stellen
met onder meer de volgende elementen:
— aanwijzing van een contactpunt voor de media dat deze naar de relevante woordvoerders zal doorverwijzen;
— omschrijving van het bevoegdheidsgebied van elke woordvoerder;
— de voorlichting van het publiek over politiemaatregelen en de maatregelen die in geval van verstoringen zullen worden
genomen.

III.5 Instructie, opleiding en oefening
De ontwikkeling van het Europese IOO (instructie-, opleiding- en oefening)-programma is gebaseerd op internationale
strategische overeenkomsten en gezamenlijk ontwikkelde procedures en werkmethodes. Door deelneming aan IOO-activiteiten kunnen functionarissen, teams, organisaties en landen zich voorbereiden op evenementen zoals die in dit handboek
worden beschreven (1).
Grote evenementen als bedoeld in dit handboek hebben internationale en grensoverschrijdende aspecten en vereisen:
— informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over het evenement: informatiebeheer;
— kennis van de organisatie van de politie in de organiserende lidstaat;
— verwerving van ervaring met grote evenementen en uitwisseling van de daarbij opgedane ervaring: seminars over
opgedane ervaring en case studies.
Bovengenoemde punten kunnen vervolgens als input worden gebruikt om dit handboek voortdurend bij te werken en te
verbeteren.
Bij de ontwikkeling, de opzet en de praktijk van IOO is een rol weggelegd voor de EPA. Indien mogelijk dienen de
IOO-activiteiten te worden geïntegreerd in de bestaande EPA-processen en -producten.

IV. EVALUATIE
IV.1 Evenementenevaluatie
De organiserende lidstaat dient een evaluatie te ondernemen van de beveiligingsactiviteiten tijdens het evenement en
andere relevante factoren. Al het personeel in sleutelfuncties moet worden verzocht bij te dragen aan de evaluatie, die dient
te stoelen op de voorafgaande planning van het evenement. Bij het evaluatieproces kan de organiserende lidstaat gebruik
maken van evaluaties van andere lidstaten, maar dit dient vooraf te worden overeengekomen.
De organiserende lidstaat dient zo spoedig mogelijk na afloop van het evenement een evaluatieverslag op te stellen. Indien
zich incidenten, van ongeacht welke aard, hebben voorgedaan, dient het evaluatieverslag ook een incidentenverslag te
omvatten.
Na afloop van het evenement dient een debriefing te worden gehouden en een schriftelijk algemeen evaluatieverslag over
de relevante veiligheidsaspecten te worden opgesteld. In het verslag moet met name aandacht worden besteed aan
verstoringen van de openbare orde (of het uitblijven daarvan), terroristische dreigingen en incidenten, strafbare feiten,
betrokken groeperingen en opgedane ervaringen.
Het verslag en/of de opgedane ervaring dienen de basis te vormen voor het IOO-proces (zie punt III.5). De EPA moet
ervoor zorgen dat de op internationaal vlak opgedane ervaring in het IOO-programma wordt toegepast. De individuele
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de toepassing ervan op nationaal niveau. Het verslag zal door de EPA aan de nationale
politieacademies worden toegezonden.
Het verslag wordt via het (de) evenementscontactpunt(en) verspreid onder de relevante EU-organen en andere betrokken
of anderszins belangstellende landen of organen, zodat de opgedane ervaringen of aanbevelingen ter beschikking kunnen
worden gesteld van toekomstige organisatoren van een groot evenement met een internationale dimensie.
(1) De verantwoordelijkheid voor IOO-activiteiten bij grote evenementen berust bij de lidstaat waar het evenement plaatsvindt. Dat betekent dat
de lidstaten er zelf verantwoordelijk voor zijn dat de IOO-activiteiten doeltreffend beheerd worden; dit handboek biedt derhalve geen verdere
bijstand of instructies ter zake.
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IV.2 Strategische evaluatie

Om de ervaringen en beste praktijken te delen, dient telkens wanneer dat nodig is door de bevoegde groep van de Raad
een vergadering van deskundigen te worden belegd.
De deelnemers dienen hoge politiefunctionarissen te zijn met ervaring in de handhaving van de openbare orde tijdens
grote evenementen met een internationale dimensie. Tot de onderwerpen van zo'n vergadering van deskundigen moeten
de verdere ontwikkeling en aanpassing van dit handboek in het licht van de bij recente evenementen opgedane ervaringen
behoren.

BIJLAGE A
STANDAARDFORMULIER VOOR HET VERZOEK OM VERBINDINGSFUNCTIONARISSEN OF FUNCTIONARISSEN VOOR ANDERE SOORTEN OPERATIONELE STEUN
1. Gevraagde soort ondersteuning (verbindingsfunctionaris, spotter, bemiddelaar of andere)
2. Evenement(en)
3. Periode
4. Standplaats
5. Taakomschrijving (zo gedetailleerd mogelijk)
6. Talenkennis (werktalen van het evenement)
7. Andere specifieke vaardigheden (kennis van bepaalde groepen, ervaring met bemiddeling, enz.)
8. Taken die voor de aankomst moeten worden verricht:
— communicatie met het land van herkomst;
— verzameling van specifieke soorten gegevens;
— andere taken.
9. Communicatiemiddelen (mobiele telefoon, internet)
10. Andere soorten gevraagde uitrusting
11. Gelieve te antwoorden uiterlijk op:
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BIJLAGE B
RISICOANALYSE INZAKE POTENTIËLE BETOGERS EN ANDERE GROEPEN
1. Naam van de groepering die wellicht zal betogen of het evenement anderszins zal beïnvloeden
2. Samenstelling, aantal leden
3. Onderscheidende kenmerken (kleren, logo's, vlaggen, leuzen of andere uiterlijke kenmerken)
4. Aard van de groepering (gewelddadig — risico van verstoringen?)
5. Demonstratie- en/of actiemethoden
6. Interne organisatie en functioneren van de groepering:
— leiding;
— communicatiemiddelen;
— andere structurele informatie.
7. Banden met andere groeperingen (nationaal of internationaal):
8. Leden die eerder bij relevante incidenten waren betrokken:
— soort incident;
— plaats (land);
— individueel of in groepsverband;
— veroordelingen in verband met het bovenstaande, overeenkomstig het nationaal recht.
9. Gedrag:
— jegens politiediensten en -acties;
— jegens de plaatselijke bevolking;
— gebruik van wapens;
— alcohol- of druggebruik;
— dragen van maskers;
— gedragspatroon bij verschillende soorten evenementen.
10. Banden met en gedrag ten aanzien van de media (mediastrategie, woordvoerder, enz.)
11. Websites en bulletin boards op het internet
12. Keuze van de reisroute
13. Vervoermiddel
14. Gekozen logies
15. Verblijfsduur
16. Informatie van verbindingsfunctionarissen in derde landen over mogelijke betogers of actievoerders uit die landen
17. Andere relevante informatie
18. Informatiebronnen en analyse van de juistheid en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie
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BIJLAGE C

22.12.2007

22.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE D
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BIJLAGE E
REFERENTIEDOCUMENTEN
— Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese
Politiedienst (Europol-Overeenkomst) (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2);
— Gemeenschappelijk Optreden 97/339/JBZ van de Raad van 26 mei 1997 met betrekking tot de samenwerking op het
terrein van de openbare orde en veiligheid (PB L 147 van 5.6.1997, blz. 1);
— Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie (PB C 340 van 10.11.1997,
blz. 93);
— Verdrag van Nice, Verklaring betreffende de plaats waar de Europese Raad bijeenkomt (PB C 80 van 10.3.2001,
blz. 85);
— Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad
(PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1);
— Resolutie van de Raad van 4 december 2006 betreffende een geactualiseerd handboek met aanbevelingen voor de
internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden
rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie waarbij ten minste één lidstaat is betrokken (PB C 322 van
29.12.2006, blz. 1);
— Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een
communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 105 van
13.4.2006, blz. 1);
— Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake
grensoverschrijdend politieel optreden van 8 juni 2004;
— Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het
Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van
de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende
criminaliteit en de illegale migratie (Verdrag van Prüm) (Raadsdoc. 16382/06);
— Handleiding voor conflictbeheersing (Raadsdoc. 7047/01);
— Conclusies van de Raad (JBZ) van 13 juli 2001 betreffende de veiligheid van de bijeenkomsten van de Europese Raad
en andere vergelijkbare gebeurtenissen (Raadsdoc. 10916/01);
— Checklist inzake mogelijkerwijs te nemen maatregelen naar aanleiding van Europese Raden of soortgelijke evenementen (Raadsdoc. 11572/01);
— Strategische informatie met betrekking tot Europese Raden en andere vergelijkbare gebeurtenissen — risicoanalyse
(Raadsdoc. 11694/01);
— Conclusies van de sub-groep EUCPN JAI 82 van 27 november 2001 (Raadsdoc. 14917/01);
— Handboek ten behoeve van de politieautoriteiten en -diensten voor de beveiliging van internationale evenementen
zoals de bijeenkomsten van de Europese Raad (Raadsdoc. 12637/3/02);
— Veiligheid van de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere vergelijkbare gebeurtenissen — Internationale
samenwerking rond de Europese Raad van Laken (Raadsdoc. 9029/02);
— Handboek voor de beveiliging van de Europese Raden en van andere soortgelijke evenementen (Raadsdoc. 9069/02);
— Veiligheid van de bijeenkomsten van de Europese Raad (Raadsdoc. 11836/02);
— Aanbeveling van de Raad betreffende een handboek voor de samenwerking tussen de lidstaten ter voorkoming van
terroristische daden tijdens de Olympische Spelen en andere vergelijkbare sportevenementen (Raadsdoc. 5744/04);
— De terrorismebestrijdingsstrategie van de Europese Unie (Raadsdoc. 14469/05);
— Ondersteuning van Europol aan de lidstaten — grote internationale sportevenementen (dossiernr.: 2570-50r1).
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BIJLAGE F
VASTE CONTACTPUNTEN OPENBARE ORDE
(artikel 3, onder b), van Gemeenschappelijk Optreden 97/339/JBZ (PB L 147 van 5.6.1997, blz. 1))
Wijzigingen dienen te worden gezonden aan pcwp@consilium.europa.eu

NL

Lidstaat

BE

Dienst

Adres

Telefoon

Fax

E-mail

Federal Police PCN/DAO

Fritz Toussaint 47
B-1050 Brussels

(32-2) 642 63 80

(32-2) 646 49 40

dga-dao@skynet.be

Ministry of the Interior, Crisis Centre

Hertogstraat 53
B-1000 Brussels

(32-2) 506 47 11

(32-2) 506 47 09

(359) 22 82 28 34

(359) 29 80 40 47

NCB@mvr.bg

CZ

Police Presidium of the Czech Republic
International Police Co-operation Division

Strojnická 27
PO Box 62/MPS
CZ-Praha 7

(420) 974 83 42 10

(420) 974 83 47 16

sirene@mvcr.cz

DK

Danish National Police

Polititorvet 14
DK-1780 København V

(45) 33 14 88 88

(45) 33 32 27 71

NEC@politi.dk

DE

Bundeskriminalamt

Thaerstr. 11
D-65193 Wiesbaden

(49) 61 15 51 31 01

(49) 61 15 51 2141

@bka.bund.de

Bundesministerium des Innern

Lagezentrum
Alt-Moabit 101
D-10559 Berlin

(49) 301 86 81 10 77

(49) 301 86 81 2926

poststelle@bmi.bund.de

EE

Central Law Enforcement Police

Ädala 4E
EE-10614 Tallinn

(372) 612 39 00

(372) 612 39 90

julgestuspolitsei@jp.pol.ee

EL

Ministry of Public Order
International Police Cooperation Division

Kanellopoulou 4
GR-10177 Athens

(30) 210 69 77 56 23

(30) 21 06 92 40 06

registry@ipcd.gr

ES

Dirección general de la policía, Comisaría general
de seguridad ciudadana, Centro nacional de coordinación

C/Francos Rodríguez 104
E-28039 Madrid

(34) 913 22 71 90

(34) 913 22 71 88

cgsc.cgeneral@policia.es

FR

Ministère de l'intérieur
Direction Générale de la Police Nationale
Cabinet «Ordre Public»

11 rue des Saussaies
F-75008 Paris

(33) 140 07 22 84

(33) 140 07 64 99
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BG

Dienst

Adres

Telefoon

Fax

E-mail

Office of Liaison and Protection Section,
An Garda Siochána

Dublin 8
Ireland

(353) 16 66 28 42

(353) 16 66 17 33

gdalp@iol.ie

IT

Ministero dell'interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Ordine Publico

Piazza del Viminale 1
I-00184 Roma

(39) 06 46 52 13 09
(39) 06 46 52 13 15

(39) 06 46 53 61 17

cnims@interno.it

CY

Ministry of Justice and Public Order
Police Headquarters
— European Union and International Police
Cooperation Directorate

CY-Nicosia, 1478

(357) 22 80 89 98 (24h)
357) 22 80 80 80 (24h)

(357) 22 30 51 15
(357) 22 80 86 05 (24h)

euipcd@police.gov.cy

(357) 22 80 80 78
(357) 99 21 94 55

(357) 22 80 85 94

operations.office@police.gov.cy

Operative Control Bureau of Public Security
Department
Central Public Order Police Department
State Police

Brīvības iela 61
LV-1010 Riga

(371) 707 54 30
(371) 707 53 10

(371) 727 63 80

armands.virsis@vp.gov.lv
vpdd@vp.gov.lv

LT

Lithuanian Criminal Police Bureau
International Liaison Office

Liepyno 7
LT-08105 Vilnius

(370-5) 271 99 00

(370-5) 271 99 24

office@ilnb.lt

LU

Direction Générale de la Police Grand-Ducale
Direction des Opérations
Centre d'Intervention National

L-2957 Luxembourg

(352) 49 97 23 46

(352) 49 97 23 98

cin@police.etat.lu

HU

International Law
Centre
National Police

Teve utca 4-6
H-1139 Budapest

(36-1) 443 55 57

(36-1) 443 58 15

intercom@orfk.police.hu

MT

Malta Police Force
Police General Headquarters

M-Floriana

(356) 21 22 40 01
(356) 21 25 21 11

(356) 21 23 54 67
(356) 21 24 77 94

cmru.police@gov.mt

NL

Ministry of the Interior and Kingdom Relations,
National Crisis Centre

PO Box 20011
2500 EA The Hague
The Netherlands

(31) 704 26 50 00
(31) 704 26 51 51

(31) 703 61 44 64

ncc@crisis.minbzk.nl (24h) (NL/EN)

Enforcement

Cooperation
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— Operations Office of the Cyprus Police Headquarters

NL

IE

C 314/20

Lidstaat

Dienst

Adres

Telefoon

Fax

E-mail

Federal Ministry of the Interior
Directorate General for Public Safety
Operations and Crisis Coordination Centre

Minoritenplatz 9
A-1014 Wien

(43) 15 31 2 6 32 00
(43) 15 31 2 6 37 70 (24h)

(43) 15 31 2 6 31 20 (24h)
(43) 15 31 26 10 86 12 (e-fax,
24h)

ekc@bmi.gv.at (24h)

PL

General Headquarters of Police
Crises Management and Anti Terrorism Bureau

ul. Puławska 148/150
PL-02-624 Warszawa

(48-22) 601 36 40
(48-66) 763 13 25

(48-22) 601 32 37

ncbwarsaw@policja.gov.pl

(48-22) 601 32 75

(48-22) 601 42 93

counterterror@policja.gov.pl

contact point concerning counter-terrorism
Division on Combating Terrorist Acts
Central Bureau of Investigation
National Police Headquarters

NL

AT

Ministério da Administração Interna
Gabinete Coordenador de Segurança

Av. D. Carlos I- 7o
P-1249-104 Lisboa

(351) 213 23 64 09

(351) 213 23 64 25

gsc@sg.mai.gov.pt

RO

International Police Cooperation Centre (IPCC)

Calea 13 Septembrie 1-5
RO-Bucharest

(40) 213 16 07 32

(40) 213 12 36 00

ccpi@mai.gov.ro

Operational Anti-Terrorist
Coordination Centre (Romanian
Service)

Bulevardul Libertatii 14-16
RO-Bucharest

(40) 214 02 35 98

(40) 213 45 10 66

ipct@dcti.ro

Štefanova 2
SLO-1000 Ljubljana

(386) 14 72 47 80

(386) 12 51 75 16

interpol.ljubljana@policija.si

SI

International Police Cooperation
Criminal Police Directorate

Sector

in

SK

Prezídium Policajného zboru
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

Pribinova 2
SK-812 72 Bratislava

(421) 961 05 64 50

(421) 961 05 64 59

spocumps@minv.sk

FI

Helsinki Police Department
Operational Command Centre

Pasilanraitio 13
FI-00240 Helsinki

(358-9) 189 40 02

(358-9) 189 28 21

johtokeskus@helsinki.poliisi.fi

SE

National Criminal Police, International Police
Cooperation Division (IPO)

POB 12256
S-10226 Stockholm

(46) 84 01 37 00

(46) 86 51 42 03

ipo.rkp@polisen.se

UK

Home Office
Public Order Unit

2 Marsham Street
London SW1P 4DF
POB 8000
London SE 11 5EN
United Kingdom

(44) 20 70 35 35 09
(44) 20 70 35 18 10

Serious Organised Crime Agency International
Crime

(44) 20 73 28 81 15

Publicatieblad van de Europese Unie

PT

Information
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Lidstaat

Christian.Papaleontiou@homeoffice.
gsi.gov.uk
David.Bohannan@homeoffice.gsi.
gov.uk
(44) 20 73 28 81 12

london@soca.x.gsi.gov.uk
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II
(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE
UNIE

COMMISSIE
Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.4848 — Basell/Lyondell)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 314/03)
Op 26 oktober 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst
van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering
van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:
— op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;
— in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4848. EUR-Lex is het
geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.4860 — HRE/DEPFA)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 314/04)
Op 28 september 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde
aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige
tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:
— op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;
— in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4860. EUR-Lex is het
geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).
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Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 314/05)
Op 12 december 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde
aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige
tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:
— op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;
— in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4969. EUR-Lex is het
geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.4806 — DSB/First/Öresundståg)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 314/06)
Op 24 september 2007 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde
aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige
tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:
— op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;
— in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32007M4806. EUR-Lex is het
geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).
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IV
(Informatie)

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE
EUROPESE UNIE

RAAD
Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van
de Raad bijeen, van 25 mei 2007 over de toekomstperspectieven voor de Europese samenwerking
op jeugdgebied
(2007/C 314/07)
DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
DER LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

(5)

het verzoek van de Raad (4) om een gestructureerde
dialoog met jongeren te promoten met het oog op een
grotere betrokkenheid, op alle niveaus, van jongeren en
jongerenorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering
van beleidsmaatregelen die hen betreffen, en aldus hun
actief burgerschap te bevorderen;

(6)

het op de voorjaarsbijeenkomst van 2005 van de Europese Raad goedgekeurde Europees pact voor de jeugd,
waarin de prioritaire actiegebieden worden genoemd
waarop een grotere betrokkenheid van jongeren en van
alle relevante actoren van het jeugdbeleid nodig is,

1.

MERKEN OP dat, overeenkomstig het Europees pact voor

GELET OP:

(1)

(2)

het verzoek van de Raad (1) om het in 2002 goedgekeurde algemeen kader voor Europese samenwerking op
het gebied van jeugdzaken in 2009 te evalueren;
de eerste gedachtewisseling over de toekomstperspectieven voor het Europees jeugdbeleid in de zitting van de
Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur van 16 februari
2007, op basis van een gezamenlijke discussienota van
het Duitse, het Portugese en het Sloveense voorzitterschap, met het oog op de evaluatie van het kader voor
samenwerking;

(3)

de werkzaamheden van het Bureau van Europese beleidsadviseurs van de Europese Commissie (2), waaruit naar
voren komt dat er moet worden geïnvesteerd in het
welzijn, de gezondheid en het onderwijs van jongeren,
alsmede in hun integratie in de arbeidsmarkt en in hun
actief burgerschap;

(4)

het interimverslag van de Europese Commissie aan de
voorjaarsbijeenkomst in 2007 van de Europese Raad,
getiteld „Balans van de sociale realiteit” (3), waarin de
aandacht wordt gevestigd op de billijke verdeling over de
generaties tegen de achtergrond van de globalisering en
de demografische veranderingen, en de weg wordt vrijgemaakt voor een open debat over sociale zaken en uitdagingen die ook de sociale situatie van jongeren in Europa
sterk zullen beïnvloeden;

(1) Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van
de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over Aandacht voor jongerenbelangen in Europa — implementatie van het Europees pact voor de
jeugd en bevordering van actief burgerschap (PB C 292 van
24.11.2005, blz. 5).
(2) http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/index_en.htm
3
( ) COM(2007) 63 def.

de jeugd, voor de ontwikkeling van een doeltreffend en
duurzaam jeugdbeleid een werkelijk sectoroverschrijdende
aanpak op de betrokken beleidsgebieden vereist is en dat
de Raad een belangrijke bijdrage zal leveren aan de
ontwikkeling en de uitvoering daarvan;

2.

MERKEN VOORTS OP dat er, in het licht van de demogra-

fische veranderingen die in alle lidstaten waarneembaar
zijn, waarbij het aantal jongeren in verhouding tot de
totale bevolking de komende decennia nog zal afnemen,
steeds meer behoefte bestaat aan een sectoroverschrijdende strategie om duurzame beleidsmaatregelen te
ontwikkelen met een billijke verdeling over de generaties,
waarbij de kansen en de noodzakelijke lasten in gelijke
mate door alle leeftijdsgroepen worden gedragen en
waarbij jongeren in staat worden gesteld om een aan hun
leeftijd en behoeften aangepast niveau van autonomie te
verwerven;
(4) Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de verwezenlijking van
de gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie door en voorlichting van jongeren ter bevordering van hun actief Europees burgerschap (PB C 297 van 7.12.2006, blz. 6).
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MERKEN OP dat de open coördinatiemethode en het Euro-

pees pact voor de jeugd de belangrijkste instrumenten
zijn voor de ontwikkeling van het jeugdbeleid in Europa.
Ter wille van de efficiëntie, de samenhang en de zichtbaarheid moeten er initiatieven worden ontplooid om te
zorgen voor een betere wisselwerking, en dus voor een
wederzijdse versterking van deze instrumenten in de
toekomst. Een toename van de rapportagelast voor de
lidstaten moet worden voorkomen;
4.

ONDERSTREPEN het belang van het programma Jeugd in

actie (1) om de Europese samenwerking op het gebied van
het jeugdbeleid te versterken, van de Europese structuurfondsen om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van
het Europees pact voor de jeugd op nationaal, regionaal
en lokaal niveau, en aan de uitvoering van de open
coördinatiemethode;
5.

JUICHEN initiatieven van de Commissie toe die de

aandacht vestigen op de fundamentele rol die jonge
vrouwen en mannen vervullen met betrekking tot de
toekomstige organisatie van de samenleving in de Europese Unie en haar lidstaten, door een werkelijk sectoroverschrijdende aanpak van de ontwikkeling van het
jeugdbeleid aan te moedigen, de gestructureerde dialoog
met jongeren te versterken en de autonomie en het actief
burgerschap van jongeren te bevorderen;
6.

VERKLAREN zich bereid om, met de steun van het Euro-

pees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's, bij te dragen tot de ontwikkeling,
de uitvoering en follow-up van dergelijke initiatieven, en
rekening te houden met de rol van de betrokken regionale en lokale actoren;
6 bis. ZIJN VOORNEMENS om, door de aanneming van deze
conclusies, middels een reeks relevante voorstellen inzake
thematische en structurele toekomstperspectieven bij te
dragen aan een diepgaande discussie over de toekomstperspectieven voor de Europese samenwerking op het
gebied van jeugdbeleid, en aan de evaluatie van het kader
voor die samenwerking in 2009;
7.

ZIJN derhalve VAN OORDEEL dat de volgende punten van

bijzonder belang zijn:
a) De Europese samenwerking op het gebied van jeugdbeleid is mede verantwoordelijk voor het aanpakken
van de levenskwaliteit van jongeren in Europa door
middel van specifieke jeugdbeleidsinstrumenten, maar
ook door een betere integratie van de jeugddimensie
in aanverwante beleidsgebieden en een sectoroverschrijdende coördinatie met deze gebieden. Een dergelijke samenwerking zou kunnen worden versterkt om:
— de sociale integratie van jongeren te verbeteren en
hun overgang naar autonomie te vergemakkelijken
en aldus te reageren op demografische uitdagingen, met name door:
— alle jongeren de mogelijkheid te bieden de
noodzakelijke basisvaardigheden en competenties te verwerven;
(1) PB L 327 van 24.11.2006, blz. 30.
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— de overgang van onderwijs en opleiding naar
werk te vergemakkelijken;
— flexibiliteit, met inbegrip van de grotere mobiliteit die van jongeren wordt verlangd, te
combineren met zekerheid („flexizekerheid”);
— het ondernemingspotentieel van jongeren te
bevorderen; en
— waar nodig, beleid te bevorderen dat tweede
kansen biedt waarmee jongeren kunnen
worden teruggeleid naar de weg om hun
menselijk kapitaal voor de toekomst op te
bouwen;
— de omstandigheden waaronder kinderen in een
multiculturele samenleving leven, te verbeteren
door interculturele vaardigheden van jongeren te
stimuleren;
— de eerbiediging van de mensenrechten en van
waarden als verdraagzaamheid, wederzijds respect,
diversiteit, gelijkheid en solidariteit te bevorderen,
en alle vormen van discriminatie te bestrijden;
— het welzijn van jongeren te bevorderen, wat onder
meer inhoudt dat zij de kans krijgen om een
gezond leven te leiden;
— de culturele en creatieve inzet van jongeren te
bevorderen;
— steun te verlenen aan jongeren door een betere
combinatie van werk, gezin en privéleven mogelijk
te maken, zodat zij — desgewenst — een gezin
kunnen stichten en tegelijk ten volle kunnen deelnemen aan onderwijs en opleiding of de arbeidsmarkt kunnen betreden;
— de sociaaleconomische omstandigheden waarin
jongeren in achtergebleven stedelijke en plattelandsgebieden leven, te verbeteren.
b) De ontwikkeling van een sectoroverschrijdend jeugdbeleid, in nauwe samenwerking met jongeren, mensen
die actief zijn in het jongerenwerk en jongerenorganisaties, is van essentieel belang. Naast andere voorstellen die moeten worden ontwikkeld, moeten de
bestaande instrumenten van de gestructureerde
dialoog — zoals de jongerenmanifestaties van het
voorzitterschap en de Europese jeugdweek — worden
gebruikt om informele fora op te zetten waaraan
vertegenwoordigers van de betrokken beleidsgebieden
van de Raad, de Commissie en het Europees Parlement deelnemen. Er moet voor worden gezorgd dat
vertegenwoordigers van de jongeren van meet af aan
worden betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van dergelijke fora, met bijzondere aandacht voor
jongeren in sociaal, cultureel of economisch achtergestelde situaties.
Er moeten voorstellen worden opgesteld voor een
grotere sectoroverschrijdende samenwerking in de
Raad en zijn instanties, waarbij de jongerensector
betrokken wordt.
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c) Een regelmatig Europees Jongerenrapport over de situatie van jongeren in Europa, zou nuttig kunnen zijn
om de zorgen van jongeren en hun levenskwaliteit te
analyseren en onder de aandacht te brengen, en in
Europa een jeugdbeleid kunnen helpen ontwikkelen.
Als onderdeel van de gestructureerde dialoog moeten
jongeren actief bijdragen aan de rapportage. De
verslagen moeten worden opgevat als zichtbare stimulansen om besprekingen met betrekking tot de thematische prioriteiten ervan op gang te brengen.
Om extra rapportageverplichtingen te voorkomen
moet daartoe gebruik worden gemaakt van de informatie die door middel van de rapportages in het kader
van de open coördinatiemethode is verzameld, eventueel aangevuld met relevante gegevens en gestructureerde voorbeelden van goede praktijken afkomstig
van de lidstaten, de jongerenorganisaties en de onderzoekswereld.
d) Om de continuïteit, de samenhang en de zichtbaarheid op het gebied van jeugdzaken te verbeteren, moet
optimaal gebruik worden gemaakt van de samenwerking tussen de drie voorzitterschappen in het kader
van het 18-maandenprogramma. Overeenkomstig het
reglement van orde van de Raad (1) zou een en ander
betekenen dat er tijdig met de volgende drie voorzitterschappen en de Commissie wordt samengewerkt,
zodat de thematische prioriteiten voor de volgende
drie jaar duidelijk kunnen worden vastgesteld op basis
van een agenda die door de Raad is onderschreven.

(1) PB L 285 van 16.10.2006, blz. 47.
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De voorzitterschappen dienen met name aandacht te
schenken aan de koppeling van de afzonderlijke stadia
van de gestructureerde dialoog met jongeren, en
ervoor te zorgen dat onderwerpen die met jongeren
zijn besproken, worden opgevolgd.
e) Er moet een grensoverschrijdend kader komen ter
facilitering van de uitwisseling van goede praktijken
tussen lokale en regionale actoren van het jeugdbeleid,
met bijzondere nadruk op leren in groepsverband met
betrekking tot lokale strategieën voor de implementatie van het Europees pact voor de jeugd. De resultaten van deze uitwisselingen moeten gemakkelijk
toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden en zij
moeten stelselmatig worden geëvalueerd en benut,
mede als onderdeel van de bijdrage van de ministers
voor Jeugdzaken aan de verwezenlijking van de
Lissabondoelstellingen.
De uitwisselingen moeten worden ondersteund door
een aantal richtsnoeren betreffende de planning, de
structurering en de evaluatie. De ontwikkeling van een
regeling voor het toekennen van prijzen moet worden
overwogen, teneinde uitstekende voorbeelden van een
geslaagde implementatie van lokale strategieën onder
de aandacht te brengen en de bewustwording van
werkzaamheden op jeugdgebied binnen de Europese
context te vergroten.
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COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
21 december 2007
(2007/C 314/08)
1 euro =
Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,438

JPY

Japanse yen

DKK

Deense kroon

GBP
SEK
CHF

Koers

RON

Roemeense leu

3,4965

SKK

Slowaakse koruna

7,4624

TRY

Turkse lira

Pond sterling

0,7236

AUD

Australische dollar

1,6613

Zweedse kroon

9,4453

CAD

Canadese dollar

1,4356

Zwitserse frank

1,6612

HKD

Hongkongse dollar

ISK

IJslandse kroon

NOK

Noorse kroon

BGN
CYP
CZK

Tsjechische koruna

EEK

Estlandse kroon

HUF

Hongaarse forint

163,27

Munteenheid

91,73

33,599
1,7172

11,2184

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8786

8,034

SGD

Singaporese dollar

2,0935

Bulgaarse lev

1,9558

KRW

Zuid-Koreaanse won

Cypriotische pond

0,585274

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

10,1045

26,448

CNY

Chinese yuan renminbi

10,5975

15,6466

HRK

Kroatische kuna

IDR

Indonesische roepia

254,04

LTL

Litouwse litas

3,4528

MYR

Maleisische ringgit

LVL

Letlandse lat

0,6968

PHP

Filipijnse peso

1 352,58

7,306
13 556,75
4,8166
59,619

MTL

Maltese lira

0,4293

RUB

Russische roebel

35,563

PLN

Poolse zloty

3,625

THB

Thaise baht

43,62

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.
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INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad
(Voor de EER relevante tekst)

Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn
(2007/C 314/09)

Referentienummer en titel van de norm
(Referentiedocument)

Referentienummer van de
vervangen norm

Datum waarop het
vermoeden van overeenstemming ten aanzien van
de vervangen norm vervalt
(Noot 1)

CENELEC

EN 60118-13:1997
Hoortoestellen — Deel 13: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productnorm
(IEC 60118-13:1997)

Geen

—

CENELEC

EN 60118-13:2005
Elektro-akoetsiek — Hoortoestellen — Deel 13: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
(IEC 60118-13:2004)

EN 60118-13:1997
Noot 2.1

1.2.2008

CENELEC

EN 60522:1999
Bepaling van de permanente filterverwerking van röntgenbuissamenstellingen
(IEC 60522:1999)

Geen

—

CENELEC

EN 60580:2000
Medische elektrische toestellen — Meetinstrumenten voor het product van
bundeldoorsnede en exposie bij medisch onderzoek
(IEC 60580:2000)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-1:1990
Medische elektrische toestellen — Deel 1: Algemene eisen voor de veiligheid
(IEC 60601-1:1988)

Geen

—

Wijzigingsblad A1:1993 bij EN 60601-1:1990
(IEC 60601-1:1988/A1:1991)

Noot 3

—

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60601-1:1990
(IEC 60601-1:1988/A2:1995)

Noot 3

—

Wijzigingsblad A13:1996 bij EN 60601-1:1990

Noot 3

Datum verstreken
(1.7.1996)

Europees
normalisatie-instituten (1)

CENELEC

EN 60601-1-1:2001
Medische elektrische toestellen — Deel 1-1: Algemene veiligheidseisen — Secundaire norm: Veiligheidseisen voor medische elektrische systemen
(IEC 60601-1-1:2000)

EN 60601-1-1:1993
+ A1:1996
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.12.2003)

CENELEC

EN 60601-1-2:2001
Medische elektrische toestellen — Deel 1-2: Algemene veiligheidseisen —
Secundaire norm — Elektromagnetische compatibiliteit — Eisen enbeproevingen
(IEC 60601-1-2:2001)

EN 60601-1-2:1993
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.11.2004)

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60601-1-2:2001
(IEC 60601-1-2:2001/A1:2004)

1.3.2009

22.12.2007
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C 314/29

Referentienummer en titel van de norm
(Referentiedocument)

Referentienummer van de
vervangen norm

Datum waarop het
vermoeden van overeenstemming ten aanzien van
de vervangen norm vervalt
(Noot 1)

CENELEC

EN 60601-1-3:1994
Medische elektrische toestellen — Deel 1: Algemene veiligheidseisen — Sectie 3:
Secundaire norm: Algemene eisen voor stralingsbeveiliging in diagnostische
röntgentoestellen
(IEC 60601-1-3:1994)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-1-4:1996
Medische elektrische toestellen — Deel 1-4: Algemene veiligheidseisen — Secundaire norm: Programmeerbare elektrische medische systemen
(IEC 60601-1-4:1996)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.12.2002)

Europees
normalisatie-instituten (1)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60601-1-4:1996
(IEC 60601-1-4:1996/A1:1999)
CENELEC

EN 60601-1-6:2004
Medische elektrische toestellen — Deel 1-6: Algemene eisen voor de veiligheid
— Secundaire norm — Bruikbaarheid
(IEC 60601-1-6:2004)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-1-8:2004
Medische elektrische toestellen — Deel 1-8: Algemene eisen voor de veiligheid
— Secundaire norm: Algemene eisen, beproevingenen richtlijnen — Algemene
eisen en richtlijnen voor alarmsystemen in medische elektrische toestellen en in
medische elektrische systemen
(IEC 60601-1-8:2003)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.1.2007)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.6.2005)

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60601-1-8:2004
(IEC 60601-1-8:2003/A1:2006)
CENELEC

EN 60601-2-1:1998
Medische elektrische toestellen — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van medische elektronenversnellers in het gebied van 1 MeV tot 50 MeV
(IEC 60601-2-1:1998)
Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60601-2-1:1998
(IEC 60601-2-1:1998/A1:2002)

CENELEC

EN 60601-2-2:2000
Medische elektrische toestellen — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van hoogfrequent chirurgische toestellen
(IEC 60601-2-2:1998)

EN 60601-2-2:1993
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.8.2003)

CENELEC

EN 60601-2-2:2007
Medische elektrische toestellen — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van hoogfrequent chirurgische toestellen
(IEC 60601-2-2:2006)

EN 60601-2-2:2000
Noot 2.1

1.10.2009

CENELEC

EN 60601-2-3:1993
Medische elektrische toestellen — Deel 2: Bijzondere veiligheids eisen voor korte
golf therapie toestellen
(IEC 60601-2-3:1991)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.7.2001)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60601-2-3:1993
(IEC 60601-2-3:1991/A1:1998)
CENELEC

EN 60601-2-4:2003
Medische elektrische toestellen; Deel 2-4: Speciale eisen voor de veiligheid van
hartdefibrilatoren
(IEC 60601-2-4:2002)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-5:2000
Medisch-elektrische toestellen — Deel 2-5: Bijzondere veiligheidseisen voor
ultrasone fysiotherapietoestellen
(IEC 60601-2-5:2000)

Geen

—

C 314/30

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

22.12.2007

Referentienummer en titel van de norm
(Referentiedocument)

Referentienummer van de
vervangen norm

Datum waarop het
vermoeden van overeenstemming ten aanzien van
de vervangen norm vervalt
(Noot 1)

CENELEC

EN 60601-2-7:1998
Medische elektrische toestellen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van hoogspanningsgeneratoren van diagnostische röntgengeneratoren
(IEC 60601-2-7:1998)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-8:1997
Medische elektrische toestellen — Deel 2: Bijzondere eisen voor de veiligheid van
therapeutische röntgengeneratoren
(IEC 60601-2-8:1987)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.6.1998)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.11.2004)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.9.2007)

Europees
normalisatie-instituten (1)

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60601-2-8:1997
(IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)
CENELEC

EN 60601-2-10:2000
Medische elektrische toestellen — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van toestellen voor het stimuleren van zenuwen en spieren
(IEC 60601-2-10:1987)
Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60601-2-10:2000
(IEC 60601-2-10:1987/A1:2001)

CENELEC

EN 60601-2-11:1997
Medische elektrische toestellen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van apparatuur voor gammastralingstherapie
(IEC 60601-2-11:1997)
Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60601-2-11:1997
(IEC 60601-2-11:1997/A1:2004)

CENELEC

EN 60601-2-12:2006
Medische elektrische toestellen — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van longventilatoren — Ventilatoren voor intensieve verpleging
(IEC 60601-2-12:2001)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-13:2006
Medische elektrische toestellen — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor de veiligheid
en essentiële prestatie van anesthesie-systemen
(IEC 60601-2-13:2003)

EN 740:1998
+ A1:2004
+ AC:1998
Noot 2.3

—

Noot 3

1.3.2010

Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60601-2-13:2006
(IEC 60601-2-13:2003/A1:2006)
CENELEC

EN 60601-2-16:1998
Medische elektrische toestellen — Deel 2-16: Bijzondere eisen voor de veiligheid
vanapparatuur voor bloeddialyse, bloeddiafiltratie en bloedfiltratie
(IEC 60601-2-16:1998)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-17:2004
Medische elektrische toestellen — Deel 2-17: Speciale eisen voor de veiligheid
van automatisch gereguleerde brachytherapie afterloading apparatuur
(IEC 60601-2-17:2004)

EN 60601-2-17:1996
+ A1:1996
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.3.2007)

CENELEC

EN 60601-2-18:1996
Medische elektrische toestellen — Deel 2-18: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van endoscopische instrumenten
(IEC 60601-2-18:1996)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.8.2003)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(13.6.1998)

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60601-2-18:1996
(IEC 60601-2-18:1996/A1:2000)
CENELEC

EN 60601-2-19:1996
Medische elektrische toestellen — Deel 2-19: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van couveuses
(IEC 60601-2-19:1990)
Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60601-2-19:1996
(IEC 60601-2-19:1990/A1:1996)

22.12.2007

NL
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C 314/31

Referentienummer en titel van de norm
(Referentiedocument)

Referentienummer van de
vervangen norm

Datum waarop het
vermoeden van overeenstemming ten aanzien van
de vervangen norm vervalt
(Noot 1)

CENELEC

EN 60601-2-20:1996
Medische elektrische toestellen — Deel 2-20: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van incubators bedoeld voor vervoer
(IEC 60601-2-20:1990
+ A1:1996)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-21:1994
Medische elektrische toestellen — Deel 2-21: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van warmtestralers voor zuigelingen
(IEC 60601-2-21:1994)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(13.6.1998)

Europees
normalisatie-instituten (1)

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60601-2-21:1994
(IEC 60601-2-21:1994/A1:1996)
CENELEC

EN 60601-2-22:1996
Medische elektrische toestellen — Deel 2-22: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van diagnostische en therapeutische lasertoestellen
(IEC 60601-2-22:1995)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-23:2000
Medische elektrische toestellen — Deel 2-23: Bijzondere eisen voor de veiligheid,
inclusiefessentiële eigenschappen, voor bewaking van deeldruk via de huid
(IEC 60601-2-23:1999)

EN 60601-2-23:1997
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.1.2003)

CENELEC

EN 60601-2-24:1998
Medische elektrische toestellen — Deel 2-24: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van infuuspompen en -besturingstoestellen
(IEC 60601-2-24:1998)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-25:1995
Medische elektrische toestellen — Deel 2-25: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van elektrocardiografen
(IEC 60601-2-25:1993)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.5.2002)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60601-2-25:1995
(IEC 60601-2-25:1993/A1:1999)
CENELEC

EN 60601-2-26:2003
Medische elektrische toestellen — Deel 2-26: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van elektro-encefalografen
(IEC 60601-2-26:2002)

EN 60601-2-26:1994
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.3.2006)

CENELEC

EN 60601-2-27:1994
Medische elektrische toestellen — Deel 2: Bijzondere veiligheidseisen voor
elektrocardiografische bewakingsapparatuur
(IEC 60601-2-27:1994)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-27:2006
Medische elektrische toestellen — Deel 2-27: Speciale eisen voor de veiligheid,
inclusief essentiële prestaties, van elektrocardiografische bewakingsapparatuur
(IEC 60601-2-27:2005)

EN 60601-2-27:1994
Noot 2.1

1.11.2008

CENELEC

EN 60601-2-28:1993
Medische elektrische toestellen — Deel 2: Bijzondere eisen voor de veiligheid van
röntgenbron- en röntgenbuissamenstellingen voor medische diagnostiek
(IEC 60601-2-28:1993)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-29:1999
Medische elektrische toestellen — Deel 2-29: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van radiotherapiesimulatoren (IEC 60601-1-29:1999)
(IEC 60601-2-29:1999)

EN 60601-2-29:1995
+ A1:1996
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.4.2002)

C 314/32

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

22.12.2007

Referentienummer en titel van de norm
(Referentiedocument)

Referentienummer van de
vervangen norm

Datum waarop het
vermoeden van overeenstemming ten aanzien van
de vervangen norm vervalt
(Noot 1)

CENELEC

EN 60601-2-30:2000
Medische elektrische toestellen — Deel 2-30: Bijzondere eisen voor de veiligheid,
met inbegrip van essentiële gebruikseigenschappen, van automatische cyclische
indirecte bloeddrukbewakingsapparatuur
(IEC 60601-2-30:1999)

EN 60601-2-30:1995
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.2.2003)

CENELEC

EN 60601-2-31:1995
Medische elektrische toestellen — Deel 2-31: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van uitwendige hartritmeregelaars met interne voedingsbron
(IEC 60601-2-31:1994)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.1.2001)

Europees
normalisatie-instituten (1)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60601-2-31:1995
(IEC 60601-2-31:1994/A1:1998)
CENELEC

EN 60601-2-32:1994
Medische elektrische toestellen — Deel 2-32: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van met röntgenapparatuur verbonden apparatuur
(IEC 60601-2-32:1994)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-33:2002
Medische elektrische toestellen — Deel 2-33: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van magnetische resonantie apparatuur voor medische diagnostiek
(IEC 60601-2-33:2002)

EN 60601-2-33:1995
+ A11:1997
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.7.2005)

Noot 3

1.11.2008

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60601-2-33:2002
(IEC 60601-2-33:2002/A1:2005)
CENELEC

EN 60601-2-34:2000
Medische elektrische toestellen — Deel 2-34: Bijzondere eisen voor de veiligheid,
met inbegrip van noodzakelijke prestaties, van invasieve bloeddrukbewakingsapparatuur
(IEC 60601-2-34:2000)

EN 60601-2-34:1995
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.11.2003)

CENELEC

EN 60601-2-35:1996
Medische elektrische toestellen — Deel 2-35: Bijzondere eisen voor verwarmingsdekens, -kussens en -matrassen bedoeld voor medisch gebruik
(IEC 60601-2-35:1996)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-36:1997
Medische elektrische toestellen — Deel 2-36: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van toestellen voor vanaf buiten het lichaam opgewekte blaassteenvergruizing
(IEC 60601-2-36:1997)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-37:2001
Medische elektrische toestellen — Deel 2-37: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van ultrasone medische diagnostische en bewakingsapparatuur
(IEC 60601-2-37:2001)

Geen

—

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60601-2-37:2001
(IEC 60601-2-37:2001/A1:2004)

Noot 3

1.1.2008

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60601-2-37:2001
(IEC 60601-2-37:2001/A2:2005)

Noot 3

1.12.2008

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.1.2003)

CENELEC

EN 60601-2-38:1996
Medische elektrische toestellen — Deel 2-38: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van elektrisch aangedreven ziekenhuisbedden
(IEC 60601-2-38:1996)
Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60601-2-38:1996
(IEC 60601-2-38:1996/A1:1999)

22.12.2007
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C 314/33

Referentienummer en titel van de norm
(Referentiedocument)

Referentienummer van de
vervangen norm

Datum waarop het
vermoeden van overeenstemming ten aanzien van
de vervangen norm vervalt
(Noot 1)

CENELEC

EN 60601-2-39:1999
Medische elektrische toestellen — Deel 2-39: Bijzondere eisen voor de veiligheid
vanperitoneale-dialysetoestellen
(IEC 60601-2-39:1999)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-40:1998
Medische elektrische toestellen — Deel 2-40: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van elektromyografen en apparatuur voor opgewekte reacties
(IEC 60601-2-40:1998)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-41:2000
Medische elektrische toestellen — Deel 2-41: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van operatielampen en diagnoselampen
(IEC 60601-2-41:2000)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-43:2000
Medische elektrische toestellen — Deel 2-43: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van röntgentoestellen voor interventieprocedures
(IEC 60601-2-43:2000)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-44:2001
Medische elektrische toestellen — Deel 2-44: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van röntgenapparatuur voor computertomografie
(IEC 60601-2-44:2001)

EN 60601-2-44:1999
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.7.2004)

Noot 3

Datum verstreken
(1.12.2005)

Europees
normalisatie-instituten (1)

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60601-2-44:2001
(IEC 60601-2-44:2001/A1:2002)
CENELEC

EN 60601-2-45:2001
Medische elektrische toestellen-Deel 2-45: Bijzondere eisen voor de veiligheid van
röntgentoestellen en stereotactische toestellen inclusief röntgengenerator voor
mammografie
(IEC 60601-2-45:2001)

EN 60601-2-45:1998
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.7.2004)

CENELEC

EN 60601-2-46:1998
Medische elektrische toestellen — Deel 2-46: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van operatietafels
(IEC 60601-2-46:1998)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-47:2001
Medische elektrische toestellen — Deel 2-47: Bijzondere eisen voor de veiligheid
en essentiëlegebruikseigenschappen van elektrocardiografischesystemen
(IEC 60601-2-47:2001)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-49:2001
Medische elektrische toestellen — Deel 2-49: Bijzondere eisen voor de veiligheid
van multifunctionele patientbewakingsapparatuur
(IEC 60601-2-49:2001)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-50:2002
Medisch-elektrische toestellen — Deel 2-50: Bijzondere veiligheidseisen voor
kinder fototherapie toestellen
(IEC 60601-2-50:2000)

Geen

—

CENELEC

EN 60601-2-51:2003
Medische elektrische toestellen — Deel 2-51: Speciale eisen voor veiligheid, inclusief essentiële prestaties, van opname en analyserend enkel- en meer-kanaals
electrocardiografen
(IEC 60601-2-51:2003)

Geen

—

CENELEC

EN 60627:2001
Diagnostische beeldvormende röntgentoestellen — Kenmerken van strooistralenroosters voor algemeen gebruik en voor mammografie
(IEC 60627:2001)

Geen

—

C 314/34

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

22.12.2007

Referentienummer en titel van de norm
(Referentiedocument)

Referentienummer van de
vervangen norm

Datum waarop het
vermoeden van overeenstemming ten aanzien van
de vervangen norm vervalt
(Noot 1)

CENELEC

EN 60645-1:2001
Elektro-akoestiek — Audiologische apparatuur — Deel 1: Zuivere toon audiometers
(IEC 60645-1:2001)

EN 60645-1:1994
Noot 2.1

Datum verstreken
(1.10.2004)

CENELEC

EN 60645-2:1997
Audiometers — Deel 2: Toestellen voor spraakaudiometrie
(IEC 60645-2:1993)

Geen

—

CENELEC

EN 60645-3:1995
Audiometers — Deel 3: Kortdurende gehoorproefsignalen voor audiometrische
en neuro-otologische doeleinden
(IEC 60645-3:1994)

Geen

—

CENELEC

EN 60645-4:1995
Audiometers — Deel 4: Toestellen voor vergrote hoog-frequentaudiometrie
(IEC 60645-4:1994)

Geen

—

CENELEC

EN 61217:1996
Radiotherapietoestellen — Coördinaten, bewegingen en schalen
(IEC 61217:1996)

Geen

—

Noot 3

Datum verstreken
(1.12.2003)

Europees
normalisatie-instituten (1)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 61217:1996
(IEC 61217:1996/A1:2000)
CENELEC

EN 61676:2002
Medische elektrische toestellen;Dosimetrische instrumenten voor gebruik van
niet-invasieve metingen van het röntgenbuis voltage voor diagnostische
radiologie
(IEC 61676:2002)

Geen

—

CENELEC

EN 62083:2001
Medische elektrische toestellen — Eisen voor de veiligheid van planningsystemen
voor radiotherapiebehandeling
(IEC 62083:2000)

Geen

—

CENELEC

EN 62220-1:2004
Medische elektrische toestellen — Kenmerken van digitale röntgenbeeldhulpmiddelen — Deel 1: Bepaling van de zichtbare quantumopbrengst
(IEC 62220-1:2003)

Geen

—

(1) CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussel, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussel, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de
vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van van
intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke
gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de
aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van
overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.
Noot 2.3: De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven
datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van
overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor die producten die binnen de
werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk)
vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft
bestaan.
Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarna verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De
vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum
eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentële eisen van de richtlijn van de
vervangen norm.
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Voorbeeld: Voor EN 60601-1:1990 geldt het volgende:
CENELEC

EN 60601-1:1990
Veiligheid van medisch elektrische toestellen
Deel 1: Algemene eisen
(IEC 60601-1:1988)
[De norm waarna verwezen wordt is EN 606011:1990]

GEEN
[Er is geen vervangen norm]

—

Wijzigingsblad A1:1993 bij EN 60601-1:1990
(IEC 60601-1:1988/A1:1991)
[De norm waarna verwezen wordt is EN 60601-1:1990
+A1:1993 to EN 60601-1:1990]

Noot 3
[De vervangen norm is EN 60601-1:1990]

—

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60601-1:1990
(IEC 60601-1:1988/A2:1995)
[De norm waarna verwezen is EN 60601-1:1990
+A1:1993 to EN 60601-1:1990
+A2:1995 to EN60601-1:1990]

Noot 3
[De vervangen norm is EN 60601-1:1990
+ A1:1993]

—

Wijzigingsblad A13:1996 to EN 60601-1:1990
[De norm waarna verwezen is EN 60601-1:1990
+ A1:1993 bij EN 60601-1:1990
+ A2:1995 bij EN 60601-1:1990
+ A13:1996 bij EN 60601-1:1990]

Noot 3
[De vervangen norm is EN 60601-1:1990
+ A1:1993
+ A2:1995]

Datum verstreken
(1.7.1996)
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Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot de geregelde
luchtdiensten tussen enerzijds Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari en anderzijds Marseille, Nice en Parijs
(Orly)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 314/10)
1. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli
1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire
luchtroutes heeft Frankrijk openbaredienstverplichtingen opgelegd voor de geregelde luchtdiensten op de
routes tussen:
— enerzijds Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari en anderzijds Marseille en Nice, als bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie C 149 van 21 juni 2005, blz. 7;
— enerzijds Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari en anderzijds Parijs (Orly), als bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 149 van 21 juni 2005, blz. 12.
Krachtens punt 2.2 van deze openbaredienstverplichtingen kunnen de in ditzelfde punt neergelegde
maximumtarieven, wanneer de kostenelementen die op de exploitatie van de luchtroutes betrekking
hebben buiten toedoen van de vervoerders een abnormale en niet te voorziene stijging te zien geven,
evenredig aan de vastgestelde stijging worden verhoogd.
2. Overeenkomstig deze clausule worden de openbaredienstverplichtingen met ingang van 1 december
2007 als volgt gewijzigd:
Op de verbindingen tussen Marseille en Nice enerzijds en Corsica anderzijds worden de in punt 2.2 van
de openbaredienstverplichtingen genoemde maximumtarieven verhoogd met:
— 4 EUR voor een enkele reis tegen het normale tarief;
— 3 EUR voor een retourvlucht voor inwoners van Corsica;
— 2 EUR per traject voor de in de openbaredienstverplichtingen genoemde specifieke categorieën
passagiers (jongeren, ouderen, studenten, families, invaliden).
Op de verbindingen tussen Parijs (Orly) en Corsica anderzijds worden de in punt 2.2 van de openbaredienstverplichtingen genoemde maximumtarieven verhoogd met:
— 5 EUR voor een enkele reis tegen het normale tarief;
— 5 EUR voor een retourvlucht voor inwoners van Corsica;
— 3 EUR per traject voor de in de openbaredienstverplichtingen genoemde specifieke categorieën
passagiers (jongeren, ouderen, studenten, families, invaliden).
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V
(Bekendmakingen)

BESTUURLIJKE PROCEDURES

COMMISSIE
GR-Elliniko: Exploitatie van geregelde luchtdiensten
Aanbesteding door de Helleense Republiek overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening
(EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van aan openbaredienstverplichtingen onderworpen geregelde luchtdiensten
(2007/C 314/11)
1. Inleiding: Overeenkomstig lid 1, punt a), van artikel 4 van
Verordening (EEG) nr. 2408/92 van 23.7.1992 betreffende
de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen
tot intracommunautaire luchtroutes heeft de Griekse regering besloten om een verplichting tot openbare dienstverlening op te leggen voor de geregelde luchtdiensten op de
volgende routes:
— Rhodos-Kastelorizo,
— Athene-Skiros,
— Thessaloniki-Skiros.
De voor deze verplichting tot openbare dienstverlening
gestelde normen werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 311 van 21.12.2007.
Voor zover op 31.3.2008 geen enkele luchtvaartmaatschappij de Burgerluchtvaartautoriteit heeft gemeld dat zij
voornemens is met ingang van 1.5.2008 geregelde luchtdiensten te exploiteren op een of meer van bovengenoemde routes, met inachtneming van de verplichtingen
tot openbare dienstverlening voor de desbetreffende route
(s) en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft
Griekenland besloten om overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4, lid 1, punt d), van bovengenoemde verordening
de procedure te starten om de toegang tot een of meer van
bovengenoemde routes (als aangegeven in het hierna
komende punt) voor een periode van 3 jaar tot 1 enkele
luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze
diensten met ingang van 1.5.2008 te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden.
2. Betreft: Levering, op exclusieve basis met ingang van
1.5.2008 en gedurende 3 jaar, van aan openbaredienstverplichtingen onderworpen geregelde luchtdiensten op de
volgende routes:
— Rhodos-Kastelorizo,

— Athene-Skiros,
— Thessaloniki-Skiros.
De diensten op deze routes moeten worden geëxploiteerd
in overeenstemming met de bepalingen van de desbetreffende openbaredienstverplichtingen, als gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie C 311 van
21.12.2007.
Er mogen offertes worden ingediend voor een of op meer
van de bovenstaande routes. Alle offertes moeten echter
voor elke route afzonderlijk worden ingediend.
Gezien de bijzondere aard van de luchtvaartroutes in
kwestie moeten de zich kandidaat stellende luchtvaartmaatschappijen kunnen aantonen dat het cabinepersoneel op
bovenstaande routes Grieks verstaat en spreekt.
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
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de
Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen
aan luchtvaartmaatschappijen.
Luchtvaartmaatschappijen die vallen onder de beperkingen
of onverenigbaarheidsgronden van wet nr. 3310/2005
(Grieks Staatsblad I 30 van 14.2.2005) „Maatregelen voor
het waarborgen van de transparantie en het voorkomen
van inbreuken gedurende openbare aanbestedingen”, als
gewijzigd bij wet nr. 3414/2005 (Grieks Staatsblad I 279
van 10.11.2005), komen niet in aanmerking voor deze
aanbesteding.
4. Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding valt onder
de bepalingen van de punten d) tot en met i) van artikel 4,
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92 betreffende de
toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot
intracommunautaire luchtroutes.
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In geval van nood, wanneer wordt besloten een nieuwe
openbare aanbesteding uit te schrijven (omdat de initiële
procedure geen bevredigende resultaat heeft opgeleverd),
kan het Griekse ministerie van Vervoer en Communicatie
het nodige doen om ervoor te zorgen dat in de vitale
behoeften inzake luchtvervoer van een bepaalde afgelegen
regio wordt voorzien, mits dergelijke maatregelen in overeenstemming zijn met de beginselen van niet-discriminatie,
proportionaliteit en transparantie en niet langer dan
6 maanden van kracht blijven.
Indien slechts 1 offerte wordt ingediend en als die offerte
als financieel onaanvaardbaar wordt beschouwd, kan de
onderhandelingsprocedure worden gevolgd.
De gegadigden worden gebonden door hun offerte tot de
overeenkomsten zijn toegewezen.
5. Dossier voor de aanbesteding: Het volledige dossier voor
de aanbesteding, omvattende het bijzonder reglement van
de aanbesteding en de overige vereiste informatie, kan
gratis worden verkregen bij de Helleense Burgerluchtvaartautoriteit, Directoraat Luchtvaartbeleid, Vas. Georgiou 1,
GR-166 04 Elliniko, tel. (30 210) 891 61 49 of 891 61 21,
fax (30 210) 894 71 01.
6. Financiële compensatie: Gegadigden dienen in hun
offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd
als compensatie voor de exploitatie van elke route in
kwestie gedurende 3 jaar vanaf de voorgenomen aanvangsdatum (per jaar gespecificeerd). De financiële compensatie
wordt driemaandelijks betaald door overschrijving op een
rekening van de luchtvaartmaatschappij bij een in Griekenland erkende bank, en dit 30 dagen na de datum van de
desbetreffende factuur van de luchtvaartmaatschappij. Het
exacte bedrag van de uitgekeerde compensatie wordt vastgesteld op grond van de in werkelijkheid uitgevoerde
vluchten, een certificaat van de relevante instanties van de
burgerluchtvaartautoriteit waarin wordt bevestigd dat aan
de contractuele voorwaarden is voldaan en het gevraagde
compensatiebedrag pro rata.
7. Selectiecriteria: Voor elke onder deze aanbesteding
vallende route is het selectiecriterium om te kiezen tussen
de luchtvaartmaatschappijen welke in staat worden geacht
om de diensten op de desbetreffende route vlot en in overeenstemming met de vastgelegde openbaredienstverplichtingen te exploiteren, het laagste bedrag voor de totale
gevraagde financiële compensatie voor de desbetreffende
route.
8. Looptijd, wijziging en beëindiging van de overeenkomst: De overeenkomst gaat in vanaf 1.5.2008 en neemt
een einde op 30.4.2011.
Wijzigingen van de overeenkomst moeten in overeenstemming zijn met de openbaredienstverplichtingen als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie 311 van
21.12.2007. Alle wijzigingen van de overeenkomst moeten
schriftelijk worden bekendgemaakt.
Bij onverwachte wijzigingen van de exploitatievoorwaarden
kan het bedrag van de compensatie worden herzien.
Elke ondertekenende partij kan de overeenkomst beëindigen na het verstrijken van een opzegtermijn van
6 maanden. Ingeval van bijzonder ernstige redenen of
wanneer de luchtvaartmaatschappij niet op passende wijze
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voldoet aan de in de overeenkomst vastgelegde openbaredienstverplichtingen kan de aanbesteder het contract
zonder opzegtermijn beëindigen. De overeenkomst wordt
ook geacht automatisch te zijn beëindigd wanneer de luchtvaartlicentie of het bewijs luchtvaartexploitant (AOC) van
de luchtvaartmaatschappij in kwestie wordt geschorst of
ingetrokken.
9. Sancties bij niet-naleving van de overeenkomst: De
luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor de naleving
van haar verplichtingen krachtens de overeenkomst.
Het aantal vluchten dat om direct aan de luchtvaartmaatschappij toe te schrijven redenen wordt geannuleerd, mag
jaarlijks niet meer bedragen dan 2 % van het totale aantal
vluchten. Wanneer dat toch het geval is, wordt de financiële
compensatie pro rata verminderd.
Ingeval van niet-naleving, om andere redenen dan overmacht, van een deel of van het geheel van de in de overeenkomst vastgelegde verplichtingen van de contractant
(andere dan het bovengenoemde geval waarbij het aantal
geannuleerde vluchten niet meer bedraagt dan 2 % van het
totale aantal vluchten per jaar), kan de aanbesteder de
volgende verlaging van de financiële compensatie en extra
sancties opleggen:
— wanneer meer dan 2 % van de jaarlijks geplande
vluchten op een gegeven route wordt geannuleerd,
wordt de financiële compensatie voor de desbetreffende
route (voor die vluchten die in de loop van het kwartaal in kwestie daadwerkelijk worden uitgevoerd) verder
verminderd met het bedrag dat normaliter ter compensatie zou worden verleend wanneer de vluchten wél
hadden plaatsgehad;
— wanneer de niet-naleving betrekking heeft op het aantal
daadwerkelijk in het kwartaal aangeboden zitplaatsen
per week, wordt de financiële compensatie verminderd
in verhouding tot het aantal niet-aangeboden
zitplaatsen;
— wanneer de niet-naleving betrekking heeft op de daadwerkelijk gehanteerde tarieven, wordt de financiële
compensatie verminderd in verhouding tot het verschil
tussen de gehanteerde en de in de overeenkomst vastgelegde tarieven;
— ingeval van een andere inbreuk op de in de overeenkomst vastgelegde bepalingen, wordt de in de luchthavenvoorschriften vastgelegde boete opgelegd;
— afgezien van bovenstaande sancties kan, wanneer de
contractant een derde maal in hetzelfde kwartaal
dezelfde inbreuk maakt op dezelfde route, na schriftelijke kennisgeving van de burgerluchtvaartautoriteit aan
de contractant en indien de contractant niet afdoende
kan aantonen dat de verantwoordelijkheid niet bij hem
ligt, worden geëist dat de borgstelling inzake de naleving van de contractuele voorwaarden voor de desbetreffende route geheel of gedeeltelijk verbeurd wordt
verklaard. Bij de beslissing om deze sanctie op te
leggen, wordt rekening gehouden met de ernst van elke
vastgestelde inbreuk en wordt het evenredigheidsbeginsel toegepast.
De aanbesteder kan ook een compensatie voor geleden
schade eisen.
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Ministry of Transport and Communications, Civil Aviation
Authority, Directorate-General for Air Transport, Directorate for Air Operations, Section II, Vasileos Georgiou 1,
-16604 Elliniko.

11. Geldigheid van de aanbesteding: Deze aanbesteding is
slechts geldig wanneer geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 31.3.2008 bij de Burgerluchtvaartautoriteit een programma heeft ingediend om deze verbinding met ingang van 1.5.2008 te exploiteren in overeenstemming met de opgelegde verplichtingen van openbare
dienstverlening, zonder daarvoor een financiële compensatie te ontvangen.

En wel uiterlijk op de 32e dag na de datum van bekendmaking van deze aanbesteding in het Publicatieblad van de
Europese Unie, voor 12:00 uur plaatselijke tijd. Per post
toegezonden offertes moeten uiterlijk op bovenstaand(e)
datum en uur worden ontvangen, waarbij het ontvangstbewijs als bewijs geldt.

In ieder geval blijft deze aanbesteding geldig voor die
routes waarvoor geen enkele luchtvaartmaatschappij op
1.5.2008 blijken van belangstelling onder bovengenoemde
voorwaarden heeft ingediend.

10. Indiening van de offertes: De offertes (in 5 exemplaren)
dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te
worden opgestuurd of ter plaatse tegen ontvangstbewijs te
worden afgegeven op het volgende adres:
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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

COMMISSIE
Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.4959 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel)
Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 314/12)
1. Op 13 december 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in
de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ( 1) waarin wordt meegedeeld dat de
ondernemingen Goldman Sachs Group Inc. („GS”, Verenigde Staten van Amerika) en MatlinPatterson LLC
(„MP”, Verenigde Staten van Amerika) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening
gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Bankenservice Kassel GmbH („Bankenservice”,
Duitsland) door de aankoop van aandelen.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— voor GS: investeringsbank actief in effecten- en investeringsmanagement;
— voor MP: investeringsfonds dat wereldwijd investeert in ondernemingen die in financiële moeilijkheden
verkeren;
— voor Bankenservice: verwerking van betalingsdocumenten (cheques, overschrijvingen) in Duitsland.
3. Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 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
(EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze
procedure.
4. De Commissie verzoekt belanghebbende derden 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
referentienummer COMP/M.4959 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel, aan onderstaand
adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
B-1049 Brussel

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.
(2) PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 314/13)
1. Op 17 december 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in
de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ( 1) waarin wordt meegedeeld dat de
onderneming EQT V Ltd („EQT”, Kanaaleilanden) die deel uitmaakt van van het EQT-concern in de zin van
artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming
Securitas Direct AB („Securitas Direct”, Zweden) door een openbaar aanbod, openbaar gemaakt op
13 november 2007.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— voor EQT: privékapitaalfonds dat belegt in Noord Europa;
— voor Securitas Direct: verlening van veiligheidsdiensten met inbegrip van installatie van alarmsystemen
met monitoring op afstand en reactiediensten in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, België,
Frankrijk, Nederland, Spanje en Portugal.
3. Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.
4. De Commissie verzoekt belanghebbende derden 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
referentienummer COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
B-1049 Brussel

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.
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ANDERE BESLUITEN

RAAD
Kennisgeving aan de personen, groepen en entiteiten die zijn geplaatst op de lijst bedoeld in
artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende
maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme
(zie de bijlage bij Besluit 2007/871/GBVB van de Raad van 20 december 2007)
(2007/C 314/14)
De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen, groepen en entiteiten die op de lijst in de bijlage bij
Besluit 2007/871/GBVB van de Raad van 20 december 2007 zijn geplaatst.
De Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat de redenen voor de plaatsing van de personen, groepen
en entiteiten op de bovengenoemde lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor de beperkende
maatregelen gelden als bepaald bij Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001
inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd
tegen het terrorisme (1)nog altijd geldig zijn. De Raad heeft derhalve besloten om die personen, groepen en
entiteiten op de lijst te handhaven.
In Verordening (EG) nr. 2580/2001 van 27 december 2001 is bepaald dat alle tegoeden, andere financiële
activa en economische middelen die in het bezit zijn van de betrokken personen, groepen en entiteiten
worden bevroren, en dat aan deze personen, groepen of entiteiten noch direct, noch indirect tegoeden,
andere financiële activa of economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld.
De betrokken personen, groepen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij een verzoek tot de in de
bijlage bij de verordening opgenomen bevoegde instanties van de lidstaat of lidstaten kunnen richten om
een machtiging te verkrijgen om bevroren tegoeden te gebruiken voor essentiële behoeften of specifieke
betalingen (zie artikel 5, lid 2, van de verordening). Een bijgewerkte lijst van de bevoegde instanties staat op
de volgende website:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
De betrokken personen, groepen en entiteiten kunnen de Raad verzoeken zijn motivering voor hun handhaving op de bovengenoemde lijst aan hen mede te delen (voor zover deze niet reeds aan hen is medegedeeld):
dat verzoek dient te worden gericht aan het volgende adres:
Raad van de Europese Unie
(ter attentie van: CP 931 designations)
Wetstraat 175
B-1048 Brussel
De betrokken personen, groepen en entiteiten kunnen te allen tijde, onder overlegging van eventuele bewijsstukken, de Raad verzoeken het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen; dat
verzoek dient aan bovengenoemd adres te worden gericht. Dergelijke verzoeken zullen worden behandeld
wanneer zij worden ontvangen. In dat verband worden de betrokken personen, groepen en entiteiten geattendeerd op de regelmatige evaluatie van de lijst door de Raad overeenkomstig artikel 1, lid 6, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB. Om bij de volgende evaluatie te kunnen worden behandeld, dient
een verzoek binnen twee weken na ontvangst van deze kennisgeving te worden ingediend.
(1) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.
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Tevens worden de betrokken personen, groepen en entiteiten erop geattendeerd dat zij het besluit van de
Raad kunnen aanvechten voor het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 230, leden 4 en 5, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
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COMMISSIE
Bekendmaking, op grond van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad
inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, van een verzoek tot annulering
(2007/C 314/15)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006
bezwaar aan te tekenen tegen dit verzoek tot annulering. Bezwaarschriften moeten binnen zes maanden na
de datum van deze bekendmaking bij de Commissie zijn ingediend.
VERORDENING (EG) nr. 510/2006 VAN DE RAAD
Verzoek tot annulering overeenkomstig artikel 12, lid 2, en artikel 17, lid 2
„ARROZ DEL DELTA DEL EBRO”
EG-nummer: ES/PGI/005/0336/03.03.2004
BGA

BOB

1. Geregistreerde benaming waarvoor annulering wordt voorgesteld:
„Arroz del Delta del Ebro” (1)

2. Lidstaat of derde land:
Spanje

3. Productcategorie:
Categorie 1.6: Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

4. Natuurlijke persoon of rechtspersoon die het verzoek tot annulering indient:
Naam:

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Arroz del Delta del Ebro»

Adres:

C/Prim 92
E-43870 Amposta (Tarragona)

Tel.

(34) 977 70 10 20

Fax

(34) 977 70 01 90

E-mail: info@arrosaires.com
Aard van het rechtmatige belang bij het indienen van het verzoek:
Het verzoek tot annulering wordt ingediend door de groepering die ook het registratieverzoek had ingediend en het gaat vergezeld van een verzoek tot registratie van de beschermde oorsprongsbenaming
„Arroz del Delta del Ebro” of „Arrós del Delta de l'Ebre”.
(1) PB L 148 van 21.6.1996, blz. 1.

22.12.2007

22.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

5. Redenen voor de annulering:
In verband met de oorspronkelijke indeling, in 1985, in de Autonome Gemeenschap Cataluña als kwaliteitsbenaming „Arroz del Delta del Ebro” en de nationale erkenning als specificiteitsaanduiding, alsmede
het belang van een internationale bescherming in de Europese Gemeenschap, en met inachtneming van
de destijds geldende termijnen voor het indienen van dergelijke verzoeken, is in 1993 bij de Commissie
een verzoek ingediend tot registratie van de beschermde geografische aanduiding „Arroz del Delta del
Ebro”.
Op 21 juni 1996 is de BGA „Arroz del Delta del Ebro” dan ingeschreven in het communautaire register
van BOB's en BGA's, volgens de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92.
De aanvragende groepering is van oordeel dat „Arroz del Delta del Ebro” specifieke kenmerken heeft die
uitsluitend zijn toe te schrijven aan het geografische gebied of het geografische milieu — dat factoren van
natuurlijke en menselijke aard omvat — dat de productie en de verwerking volledig plaatsvinden in dat
geografische gebied en dat derhalve is voldaan aan alle bij Verordening (EG) nr. 510/2006 vastgestelde
voorwaarden voor registratie als beschermde oorsprongsbenaming.
Om de bovengenoemde redenen wordt, overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 510/2006, een verzoek ingediend tot schrapping van de beschermde geografische aanduiding „Arroz
del Delta del Ebro” in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische
aanduidingen en terzelfder tijd tot opneming van de beschermde oorsprongsbenaming „Arroz del Delta
del Ebro” of „Arrós del Delta de l'Ebre” in datzelfde register.
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Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006
van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen
(2007/C 314/16)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van
de Raad bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen
zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.
SAMENVATTING
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
„ARROZ DEL DELTA DEL EBRO” of „ARRÒS DEL DELTA DE L'EBRE”
EG-nummer: ES/PDO/005/0336/11.03.2004
BOB ( X ) BGA ( )
Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.
1.

Bevoegde dienst van de lidstaat:
Naam:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación.
Secretaría General de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación

Adres:

Paseo Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

Tel.

(34) 913 47 53 94

Fax

(34) 913 47 54 10

E-mail: sgcaproagro@mapya.es
2.

Groepering:
Naam:

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Arroz del Delta del Ebro»

Adres:

C/Prim 92 de Amposta
E-43870 Amposta (Tarragona)

Tel.

(34) 977 70 10 20 — 977 48 77 77

Fax

(34) 977 70 01 90 — 977 48 77 78

E-mail:

info@arrossaires.com

Samenstelling: Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )
3.

Productcategorie:
Categorie 1.6: Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt.

4.

Overzicht van het productdossier:
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1. Naam: „Arroz del Delta del Ebro” of „Arròs del Delta de l'Ebre”.
4.2. Beschrijving: Witte rijst afkomstig van de soort Oryza sativa, L. van de variëteiten „Bahía”, „Tebre”,
„Sénia”, „Fonsa”, „Bomba” en „Montsianell”, klasse „Extra”.
De meest gecultiveerde variëteiten zijn „Bahía”, „Sénia” en „Tebre”, die onderling vergelijkbare eigenschappen vertonen.
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De specifieke eigenschappen van de rijstkorrel van de hoofdvariëteit (Bahía):
Eigenschappen van de rauwe bewerkte korrel

Lengte: 5,53 mm
Breedte: 2,99 mm
Dikte: 2,14 mm
Zetmeelgehalte (% DS): 19,41 %

Eigenschappen van de maalindustrie: gedrag van de rijst
gedurende de bewerking

Totale opbrengst: 69,90 %

Eigenschappen van het koken van de korrel

Kooktijd: 16 minuten

% breukrijst: 11,63 %

Waterabsorptie (*): 1,93
Toename van de lengte van de korrel: 8,45 %
Sensoriële eigenschappen van de korrel na het koken
(volgens de schaal van Batcher en met organoleptische
evaluatie via het proeven (**))

Kleving tussen de korrels: 7,83
Aanvaardbaarheid: 5,75
Visueel aspect: 5,5

(*) (gr. water/gr. rijst).
(**) volgens de schaal: 9 = heel goed; 7 = goed; 5 = normaal; 3 = ontoereikend.

Fundamentele eigenschappen van de verschillende variëteiten:
Bahía

Sénia

Tebre

Fonsa

Bomba

Ontkiemen

G

G

G

G

G

Uitlopen

L

L

L

L

L

Neervallen

G

G

G

H

L

Hoogte plant

G

G

G

L

G

Diameter halmen

G

G

G

H

H

Weerstand brusone

G

G

G

G

L

Dagen cyclus

150

140

145

135

148

Lengte

G

G

G

G

L

Gewicht

G

G

G

G

H

Aantal korrels

G

G

G

G

G

% mislukkingen

G

G

G

G

G

Vorm aren

HO

HO

HO

HO

HO

Gewicht aartjes

H

G

G

G

HO

Bewerkt gewicht

G

G

G

G

H

L = laag; G = gemiddeld; H = hoog; HO = halfopen.
De variëteit Montsianell kan niet in deze vergelijkende tabel worden beschouwd omdat zij slechts recent in het Register van Commerciële
Rijstvariëteiten werd opgenomen.

Al deze variëteiten onderscheiden zich door de uniformiteit bij het koken en de homogeniteit van de
korrel en passen zich aan de rijstgastronomie van de zone aan dankzij de hoge absorptie van de smaak
door de korrel, in tegenstelling tot andere rijstsoorten, zoals de langkorrelige rijst.
Deze variëteiten bezitten een hoge concentratie aan zetmeel in de kern van de korrel, het endosperm,
dat verantwoordelijk is voor de absorptie van de smaken van de rest van de ingrediënten die bij de rijst
worden gevoegd, alsook voor de specifieke kleur van de rijst.
Op het ogenblik van verzending moeten alle variëteiten die men onder de BOB Arroz del Delta del Ebro
wil beschermen, de kenmerken van rijst van de categorie „extra” vertonen en de korrels moeten aan de
volgende eisen voldoen: Gezond: zonder schimmels, bederf, insecten of parasieten; Schoon: vrij van
vreemde geuren en/of smaken; Droog: het vochtgehalte mag niet meer dan 15 % bedragen, en zonder
resten zaadhuid van de vruchtwand.

C 314/48

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

4.3. Geografisch gebied: Het productie- en bewerkingsgebied van de toekomstige BOB Arroz del Delta del Ebro
komt overeen met het gebied van de Ebro-delta dat deel uitmaakt van de districten Baix Ebre en
Montsià, in de provincie Tarragona.
Het productiegebied omvat de velden die in de gemeenten Deltebre en Sant Jaume d'Enveja liggen,
alsook de velden van de Ebro-delta van de gemeenten L'Aldea, Amposta, L'Ampolla, Camarles en Sant
Carles de la Ràpita die geschikt zijn voor de rijstteelt.
Het gebied waar de rijst wordt vermalen en geschoond, beslaat de gemeentelijke grondgebieden die het
productiegevied vormen, zonder dat hierbij het tracé van de rijksweg 340 wordt overschreden, met
uitzondering van de gemeente Amposta, waar deze grens die van de autosnelweg A7 is. De rijst is
afkomstig van in het productiegebied gelegen plantages die zijn ingeschreven in het plantageregister
van de Consejo Regulador (Raad van Toezicht) en is van de toegestane variëteiten.
4.4. Bewijs van de oorsprong: De rijst moet afkomstig zijn van in het productiegebied gelegen plantages die
ingeschreven zijn in het plantageregister van de Consejo regulador, en moet van een toegestane variëteit zijn. De rijst zal onderworpen worden aan een evaluatiesysteem conform de bepalingen van het
productdossier en zal opgeslagen en verpakt worden in de bedrijven die zijn ingeschreven in de registers van verpakkers-verhandelaars van de Consejo regulador. De verkregen rijst die alle controles gedurende het productie- en bewerkingsproces heeft doorstaan, alsook de fysisch-chemische en sensoriële
analyses, wordt op de markt gebracht onder de beschermde oorsprongsbenaming en met het genummerd etiket, contra-etiket of kwaliteitsmerk dat door de Consejo regulador wordt verstrekt.
4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De rijstteelt bestaat uit de volgende fases: het zaaien; het
schot; het uitlopen; het halmschieten; de aarvorming en het bloeien en rijpen van het graan.
De rijst wordt van midden april tot begin mei gezaaid, aan een dosis van 35-38 kg/dag werk
(160-175 kg/ha) als hij niet wordt „platgewalst” en 45-50 kg/dag werk (205-228 kg/ha) als hij wordt
„platgewalst”, wat tevens van de variëteit afhangt, waarbij de velden 5 tot 10 cm onder water worden
gezet.
Na 15-20 dagen vindt het schot plaats, het ontkiemen van de plant, maar ook die van het onkruid, de
algen en wilde rijst. Vanaf dit ogenblik wordt de rijst behandeld met selectieve onkruidverdelgers tegen
deze ongewenste vegetatie die de rijstplanten zou kunnen bedreigen. In het geval van wilde rijst, indien
de omstandigheden gunstig zijn voor het schot ervan, wordt vóór het zaaien een behandeling
uitgevoerd die de slibvorming vermijdt.
Naast de bodembemesting voor het zaaien wordt in de maand juni een oppervlaktebemesting met
stikstof uitgevoerd ter aanvulling van de vorige bemesting.
Tussen midden juni en midden juli vindt het uitlopen plaats. In deze fase wordt het waterniveau tot
15-20 cm verhoogd en wordt het water continu vernieuwd.
Begin september wordt het waterniveau opnieuw verlaagd en gaat men met de oogst van start, die tot
de eerste tien dagen van oktober kan duren. De rijst wordt geoogst zodra de vrucht de gewenste rijpheid heeft bereikt en dit aldus door de Consejo regulador werd vastgesteld. Het ideale moment om de
rijst te oogsten is wanneer het vochtgehalte van de korrel tussen 18 en 21 % bedraagt.
Nadat de rijst in onze installaties is toegekomen maar voordat hij in silo's wordt opgeslagen, worden
de korrels met speciale droogapparaten gedroogd, tot een maximaal vochtgehalte van 14-15 %.
Gedurende de periode dat de rijst in silo's blijft opgeslagen, in afwachting van de bewerking ervan en
opdat hij in optimale omstandigheden zou worden bewaard, wordt met tussenpozen koude lucht
aangevoerd, bij voorkeur met een temperatuur van 5 °C (granifrigos of koelhuizen voor granen) of met
een temperatuur die gelijk is aan de omgevingstemperatuur.
Zodra met de bewerking wordt begonnen, wordt de rijst uit de silo's gehaald. Eerst moeten onzuiverheden worden verwijderd en de dop en vruchtwand door middel van stenen vormen of rubberen
pletters worden afgescheiden. Vervolgens wordt de rijst naar gewichtsorteerders met schudtafels
gebracht waar de korrels worden afgescheiden die nog (een deel van het) kaf bevatten. Deze korrels
worden naar de pelmachine teruggebracht waar hetzelfde proces wordt herhaald.
De volledige korrels die ontdaan zijn van de dop, worden „gedopte rijst” of „cargo rijst” genoemd, ook
wel „volle rijst”. Eenmaal de vruchtwand of pericarpium verwijderd, worden de korrels wit gemaakt via
een polijstproces, door wrijving met wetstenen, waardoor de witte rijst wordt verkregen.
Vervolgens worden de volledige en de gebroken (middelgrote) korrels van het embryo of deeltjes ervan
(kiem) en van andere afvalproducten gescheiden, waardoor de bewerkte rijst wordt verkregen.
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Ten slotte worden de slechte korrels (groene of rode) afgescheiden door sortering naar kleur. Daarna
kan nog een laatste selectie plaatsvinden (door luchtaanvoer en trilling) voordat wordt overgegaan tot
het verpakkingsproces.
Via automatische lijnen wordt de rijst in verschillende soorten voor de BOB goedgekeurde verpakkingen verpakt en ingepakt. Elke soort verpakking bevat dezelfde rijstvariëteit, steeds van extra kwaliteit. Om de traceerbaarheid te garanderen, moet de verpakking voldoen aan alle in het productdossier
vastgestelde controles en voorschriften.
4.6. Verband:
Histori sch:
Rijst is afkomstig uit Zuidoost-Azië, het vroegere China, van waar hij zich meer dan drieduizend jaar
geleden naar de rest van Azië en het Midden-Oosten heeft verspreid. Later begon men ook in de landen
rond de Middellandse Zee rijst te telen. In Spanje duikt rijst op rond de 8e eeuw, in volle islamitische
overheersing. De actuele benaming „arroz” komt dan ook van de Arabische etymologie „al-ruzz”.
De rijstteelt in het gebied rond de Ebro-delta is een traditionele teelt die sterkt afhangt van de fysische
en geologische formatie en veranderingen van de Ebro-delta. De bijzondere eigenschappen van het
gebied rond de Ebro-delta hebben bijgedragen tot de identificatie en verspreiding van deze rijst onder
de consumenten, die hem snel met zijn oorsprong in verband brengen.
Er zijn talrijke schriftelijke getuigenissen bekend die het verband bevestigen tussen de traditionele
rijstteelt en het gebied rond de Ebro-delta. Denken we maar aan het werk Geografía de Catalunya van
Lluís Solé en Sabaris (1958) waarin te lezen staat dat „we in de 15e eeuw reeds over getuigenissen beschikken
over pogingen om in de Ebro-delta rijst te telen, maar dat de eigenlijke rijstteelt pas in de 19e eeuw tot bloei
komt”. Elders in hetzelfde werk wordt aangeduid dat „… in de delta, die traditioneel werd gebruikt als weidegrond voor de trekkende kuddes, liet het Rechtse Kanaal, dat in de tweede helft van de 19e eeuw vanaf de stuw
van Xerta werd aangelegd, de onderstroming met zoet water toe en aldus de invoering van de rijstteelt die steeds
belangrijker werd, met het voordeel dat zouthoudende gronden werden ontzout en een goede teelt werd bereikt”.
Een van de eerste referenties waarover men beschikt dateert van het jaar 1697, toen de cisterciënzers
van het klooster van Benifassar, die in die streek eigendommen bezaten, rijst probeerden te telen in het
gebied van de bronrijke ondergronden en veengronden van de Carrova. Ondanks de goede resultaten
werd deze rijstteelt echter niet voortgezet in de daaropvolgende jaren aangezien men niet over een
degelijk bevloeiingssysteem beschikte waarmee het terrein onder water kon worden gezet.
Omstreeks het jaar 1857 bereikte het water van het Rechtse Kanaal Amposta, wat een aanzienlijke
groei van de rijstteelt met zich meebracht.
In 1872 werd een aanvang gemaakt met het project van het Linkse Kanaal, dat op 5 mei 1912 werd
voltooid. In 1907 groepeerden de grondeigenaars van de noordelijke delta of linkse delta zich in de
Gemeenschap van Rechthebbenden op Bevloeiingswater-Landbouwvakbond van de Ebro. Dankzij de
werking van beide kanalen werd de streek in landbouwzone omgezet met een aanzienlijke toename
van de oppervlakte rijstvelden.

Natuurlijk:
— Orografie en bodemkunde:
De ontwikkeling van de rijstteelt in de Ebro-delta wordt zowel door de klimatologische en bodemkundige eigenschappen van het gebied als door zijn saliniteit en de hoogte van de freatische laag
bevorderd. De delta kenmerkt zich door een bijzonder vlakke orografie: 60 % van de oppervlakte is
minder dan één meter hoog (hier en daar liggen sommige terreinen zelfs beneden de zeespiegel);
30 % van het gebied is tussen 1 en 2 meter hoog en slechts 10 % van de grond ligt hoger dan twee
meter.
Het gaat om alluviale gronden die zich door afzetting hebben gevormd. Het gebied kenmerkt zich
door een geprononceerde stratificatie, maar het is moeilijk om één enkele soort grond voor de
volledige delta te bepalen. De oppervlaktegrond bezit de structuur van riviermodder en een
variabele diepte. Deze grond is uiterst geschikt om bewerkt te worden en zijn formatie is sterk
verbonden aan de irrigatie en slibafzetting. De ondergrond van de hoger gelegen zones heeft een
relatief fijne structuur.
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De invloed van de zee is vooral in de lagere zones merkbaar. Bij stormweer zet de zee enorme
hoeveelheden zand af op de aanslibbingen die door de rivier zijn meegebracht. Proefboringen
maken dan de aanwezigheid van fijne lagen slijk in deze zones duidelijk, tussen aanzienlijkere lagen
zand, over het algemeen van een gelijkmatige textuur en verzadigd van uiterst zouthoudend
freatisch water. In zones met een slechte drainage of voortdurende zijdelingse infiltraties heeft zich
geleidelijk aan organisch materiaal opgestapeld tot belangrijke hoeveelheden turf zijn gevormd.
Tussen de hoge, lage en turfhoudende gronden bevinden zich de overige gronden die de grootste
oppervlakte beslaan. De bodem van deze gronden is een mengeling van klei, modder en zand, met
een variabele verhouding van deze drie bestanddelen in functie van de toenemende afstand van de
rivier en de hiermee samenhangende nabijheid van de zee.

— Klimaat:
De Ebro-delta bevindt zich in het centrum van een klimatologische zone die volledig door de
Middellandse Zee is beïnvloed. Men kan het klimaat als een mediterraan zeeklimaat beschouwen,
maritiem warm op temperatuurgebied en mediterraan droog wat de neerslag betreft. De winters
zijn zacht, zonder overdreven koude temperaturen, weinig nat en zijn gedomineerd door droge
N-NW-winden. De zomers zijn warm, met subtropische temperaturen, windstiltes, langdurige
droogtes en vochtige Z-ZO-winden. De neerslag is niet overdreven, maar wel onregelmatig en
concentreert zich vooral in de overgangsseizoenen (herfst en lente). De luchtvochtigheid is het hele
jaar door merkbaar.

— Hydrografie:
De hydrografie van het gebied beperkt zich tot de Ebro. De oorsprong van het irrigatiewater is een
determinerende factor voor de uniformiteit van de verkregen producties en maakt terzelfder tijd het
verschil uit met producties uit andere gebieden. Dankzij de beperkte demografische en industriële
concentratie op de oevers van de Ebro is het irrigatiewater van heel goede kwaliteit. De irrigatiekanalen en -netwerken worden beheerd door de respectieve „Comunidades de Regantes y Sindicatos
de Riego” (Gemeenschappen van Rechthebbenden op Bevloeiingswater en de Irrigatievakbonden).
Als samenvatting en bij wijze van besluit kunnen we stellen dat het product uniforme eigenschappen
vertoont op het vlak van zijn kwaliteit. Er kan weliswaar een hoofdvariëteit worden onderscheiden,
maar met uitzondering van de bomba-variëteit vertonen de eindproducten van alle andere variëteiten
gelijkaardige eigenschappen. De verschillende variëteiten vormen echter niet de enige reden van variatie.
Ook het geografische gebied waarin zij zich bevinden, het milieu, het waterklimaat en de rijpingsprocessen oefenen een belangrijke invloed uit. Op basis van al deze factoren kunnen we echter stellen dat
het gebied zich door een grote uniformiteit kenmerkt.
De bijzonderheden van de natuurlijke omgeving van het gebied beïnvloeden de eigenschappen van de
rijst. De klimatologische en bodemkundige eigenschappen, samen met het zoutgehalte en de hoogte
van de freatische laag, hebben ervoor gezorgd dat de rijstteelt een monocultuur is in de volledige
beschermde zone. De rijstvelden van de delta bezitten uitstekende kenmerken voor de rijstteelt, met
een productieopbrengst die tot de hoogste van de wereld behoort, zoals dit past bij hun ligging op 40°
noorderbreedte en op de isotherm van 19 °C.
De rijst van dit gebied geniet een erkend prestige onder de consumenten wegens zijn parelwitte kleur,
zijn smaak en textuur die hij te danken heeft aan de kenmerken van de verschillende variëteiten en het
geografische gebied waar hij geteeld wordt. De rijst is tevens geliefd wegens zijn bijzondere culinaire
eigenschappen: de losse korrels (kleving tussen de korrels van 7,3) en de waterabsorptie (1,93 gram
water per gram rijst), die voor een goede absorptie van de smaken zorgt in de verschillende gerechten
die met dit product worden bereid.
4.7. Controlestructuur:
Naam:

Calitax

Adres:

Tuset, 10
E-08006 Barcelona

Tel.

(34) 932 17 27 03

Fax

(34) 932 18 51 95

E-mail: —
Volgens de mededeling van de bevoegde autoriteit voldoet de controlestructuur aan de norm
EN-45011.
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4.8. Etikettering:
De etiketten of contra-etiketten of in het algemeen de kwaliteitsmerken worden door de Consejo regulador genummerd en uitgegeven en worden op een dusdanige manier op de producten gekleefd dat zij
niet opnieuw kunnen worden gebruikt.
Op deze kwaliteitsmerken moet steeds de volgende vermelding staan: Denominación de Origen Protegida
„Arroz del Delta del Ebro” of „Arròs del Delta e l'Ebre”, naast de algemene gegevens die in de toepasselijke
wetgeving zijn vastgesteld.

C 314/51

C 314/52

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

RECTIFICATIES
Rectificatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de functie van lid van het
wetenschappelijk comité van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
(Publicatieblad van de Europese Unie C 307 van 18 december 2007)
(2007/C 314/17)
Bladzijde 29, onder Selectiecriteria:
in plaats van: „— grondige kennis van het Engels;”,
te lezen:

„— grondige kennis van het Engels strekt tot aanbeveling;”.
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