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I
(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

ADVIEZEN

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek
(COM(2007) 625 def.)
(2008/C 308/01)
DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 286,
Gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie, en met name op artikel 8,
Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens,
Gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door de communautaire
instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens, en met name op artikel 41,
Gezien het verzoek van de Europese Commissie om advies op
grond van artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001
dat op 17 oktober 2007 is ontvangen,

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

I. INLEIDING

Raadpleging van de EDPS
1. De Commissie heeft het voorstel voor een verordening van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese
statistiek (hierna „het voorstel” te noemen) overeenkomstig
artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001, op
17 oktober 2007 met het oog op raadpleging aan de EDPS

toegezonden. Aangezien artikel 28, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 45/2001 een dwingend karakter heeft, verwelkomt
de EDPS de expliciete verwijzing naar deze raadpleging in
de preambule van het voorstel.

2. De EDPS heeft op 5 september 2007 advies uitgebracht
over het voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (COM(2007) 46 def.) (hierna „het advies
over gezondheidsstatistieken” te noemen) (1). Dat voorstel
hangt nauw samen met het hier besproken, meer algemene
voorstel, aangezien eerstgenoemd voorstel werd opgesteld
op grond van een rechtskader dat thans wordt gewijzigd.
Zoals werd onderstreept in punt 10 van het advies over
gezondheidsstatistieken bestaat een nauwe band tussen deze
twee initiatieven.

3. Voorafgaand aan de aanneming van het advies over gezondheidsstatistieken kwamen de EDPS en vertegenwoordigers
van Eurostat tijdens een ontmoeting tot de volgende
conclusie: „Er moet een gezamenlijke evaluatie van de bij
Eurostat ingevoerde processen voor de behandeling van individuele
gegevens voor statistische doeleinden worden verricht, die kan
leiden tot de constatering dat voorafgaande controles nodig zijn.”.
Zij namen ook de volgende beslissing: „Die gemeenschappelijke evaluatie moet zowel een analyse van de voor elke verwerkingshandeling vereiste minimumgegevensverzameling als een
analyse van de bij Eurostat verrichte verwerkingshandelingen
omvatten.”. Met beide elementen werd rekening gehouden
bij het voltooien van bovengenoemd advies. De EDPS voert
momenteel samen met de diensten van Eurostat die
gemeenschappelijke evaluatie uit (2).
(1) PB C 295 van 7.12.2007, blz. 1. Beschikbaar op de EDPS-website.
(2) Een mogelijke conclusie van de gemeenschappelijke evaluatie kan zijn
dat voorafgaande controle van individuele verwerkingen nodig is, overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EG) nr. 45/2001.
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4. Voorts heeft de EDPS op 20 december 2007 opmerkingen
verstrekt aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en
binnenlandse zaken van het Europees Parlement over het
voorstel voor een verordening betreffende volks- en
woningtellingen (3). De EDPS werd door de Europese
Commissie weliswaar niet formeel geraadpleegd over het
voorstel, maar onderstreepte niettemin de relevantie van
gegevensbescherming in dat verband. Hij herhaalde tevens
zijn aandachtspunten, namelijk het cruciale belang van een
correcte omschrijving van het juridisch kader waarin statistische gegevens worden verwerkt, en het feit dat een aantal
definities moeten worden verduidelijkt.
5. De EDPS heeft tot slot als lid van de Groep van artikel 29
actief deelgenomen aan de voorbereiding van het advies
over het begrip „persoonsgegeven” (4), waarin ook een
aantal aspecten van statistische gegevens worden onderzocht;

De context van het voorstel
6. Volgens de toelichting heeft het voorstel tot doel het
huidige juridische basiskader voor de productie van statistieken op Europees niveau aan de realiteit van vandaag aan
te passen en ervoor te zorgen dat het beter berekend is op
toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen. Naar het
oordeel van de Commissie levert de Europese statistiek zo
een essentiële bijdrage aan de opbouw van de informatiecapaciteit die nodig is voor de instandhouding van de strategische doelstellingen van de EU, het daaraan ten grondslag
liggende beleid en de ondersteunende instrumenten.
7. Volgens de Commissie vereist dat voorts een zekere mate
van flexibiliteit in de regeling van de statistische geheimhouding, zodat een gecontroleerde toegang tot gedetailleerde statistische gegevens kan worden gegeven zonder dat
daarbij afbreuk wordt gedaan aan het hoge beschermingsniveau voor vertrouwelijke statistische gegevens. De uitwisseling van vertrouwelijke gegevens binnen het Europees statistisch systeem (ESS) en de regels voor de toegang tot dergelijke gegevens voor onderzoeksdoeleinden zijn in dit
verband essentiële aspecten, die een modernisering van de
huidige rechtsvoorschriften vereisen.
8. De rechtsgrondslag voor statistische activiteiten op Europees
niveau is artikel 285 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap. Dit artikel bevat de eisen waaraan
bij de productie van communautaire statistieken moet
worden voldaan, met name, in lid 2: „onpartijdigheid,
betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid,
kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding”. Het huidige
voorstel geeft verscheidene wijzigingen van het bestaande
juridische kader in overweging, bijvoorbeeld door middel
van de verbetering van de statistische governance of de
consolidatie van de activiteiten van het Europees statistisch
systeem (ESS), alsmede door meer flexibiliteit in de huidige
regels betreffende de statistische geheimhouding, terwijl
tevens een hoog niveau van gegevensbescherming wordt
gehandhaafd (5).
(3) COM(2007) 69 def.
(4) Groep van artikel 29 inzake gegevensbescherming, advies nr. 4/2007
over het begrip „persoonsgegeven”, aangenomen op 20 juni 2007
(WP 136). Zie vooral voorbeelden 17 en 18.
5
( ) Punt 3 van de toelichting.
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9. Het voorstel heeft tot doel het huidige juridische kader voor
de productie en verspreiding van statistieken op Europees
niveau te vereenvoudigen, met name door een aantal
communautaire besluiten op statistisch gebied tot een tekst
te consolideren. Het bestaande juridische kader dat moet
worden ingetrokken, bestaat uit de volgende wetgevingsbesluiten:
— Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari
1997 betreffende de communautaire statistiek (6);
— Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad
van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder
de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens
aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese
Gemeenschappen (7);
— Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad van 19 juni
1989 tot oprichting van een Comité statistisch
programma van de Europese Gemeenschappen (8).
10. Het voorstel wil de uitvoeringsbepalingen handhaven die
zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 831/2002 van de
Commissie van 17 mei 2002 tot tenuitvoerlegging van
Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de
communautaire statistiek, met betrekking tot de toegang tot
vertrouwelijke gegevens voor wetenschappelijke doeleinden (9) en Beschikking 2004/452/EG van de Commissie
van 29 april 2004 tot vaststelling van een lijst van organen
waarvan de onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens (10).
11. Aangezien het voorts belangrijk is dat wordt gezorgd voor
nauwe samenwerking en passende coördinatie tussen het
ESS en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), laat
dit voorstel Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van
23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van
statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (11)
onverlet. Eurostat ondergaat momenteel evenwel een
gemeenschappelijke evaluatie van de gegevensverwerking,
en de resultaten daarvan zullen ook van toepassing zijn op
de situatie bij de ECB.
12. De EDPS zal zijn analyse toespitsen op de elementen van
het voorstel die een invloed kunnen hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

II. ANALYSE VAN HET VOORSTEL

13. Overweging 18 bepaalt wat volgt: „Het recht op eerbiediging
van het privéleven en het familie- en gezinsleven en het recht op
bescherming van persoonsgegevens, die zijn neergelegd in de
artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie, moeten worden gewaarborgd.”.
(6) PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.
(7) PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1.
(8) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
(9) PB L 133 van 18.5.2002, blz. 7.
(10) PB L 156 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 202 van
7.6.2004, blz. 1.
(11) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8. Zie tevens het advies van de
Europese Centrale Bank over het voorstel.
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14. Overweging 19 bepaalt voorts wat volgt: „Deze verordening
[„het voorstel”] garandeert de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
verduidelijkt, wat de Europese statistiek betreft, de regels van
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlĳke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens en van Verordening
(EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlĳke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door
de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrĳe
verkeer van die gegevens.”.
15. De EDPS is ingenomen met deze twee overwegingen,
omdat zij bevestigen dat gegevensbescherming een belangrijk element is bij de behandeling van statistische gegevens.
De EDPS is er evenwel voorstander van om in overweging
18 een meer positieve formulering te gebruiken, zoals in
overweging 19; de overweging zou dan als volgt luiden:
„Deze verordening garandeert het recht op eerbiediging …”.
16. De EDPS is eveneens ingenomen met de ontwikkeling van
de Europese methode voor de statistiek, zoals uiteengezet
in overwegingen 12 en 13. Een onderdeel van deze
methode is het bepalen van de instanties die de statistieken
produceren. Hoewel Europese statistieken gewoonlijk zijn
gebaseerd op nationale gegevens die door de nationale
statistische instanties worden geproduceerd, kunnen zij
eigenlijk ook worden geproduceerd aan de hand van nietgepubliceerde nationale bijdragen, deelverzamelingen van
nationale bijdragen en Europese statistische enquêtes of
door middel van geharmoniseerde begrippen of methoden.
Vanuit het oogpunt van de gegevensbescherming is het van
belang te bepalen welke instantie de controle heeft over de
gegevens die worden gebruikt bij de productie van de statistieken. Deze instantie zal immers de verantwoordelijkheid
dragen die gekoppeld is aan de status van verantwoordelijke
voor de verwerking overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG,
onder meer wat betreft het recht op informatie, het recht
op toegang en het recht van rectificatie van de gegevenssubjecten, en het recht om de ontvanger van de gegevens te
kennen (in dit geval is Eurostat een ontvanger van de gegevens), telkens wanneer deze rechten van toepassing zijn.
Gegevensbescherming en statistische geheimhouding
17. In zijn advies over de gezondheidsstatistieken heeft de EDPS
het parallellisme geanalyseerd tussen het begrip „vertrouwelijke gegevens” en het begrip „persoonsgegevens”. Hij
concludeerde dat statistische geheimhouding en gegevensbescherming weliswaar overeenkomsten in de bewoordingen
vertonen, maar toch twee verschillende begrippen zijn (12).
De EDPS onderstreept dat verwarring tussen de twee
begrippen kan ontstaan en dat de verschillen tussen gegevensbescherming en statistische geheimhouding duidelijk
moeten worden aangegeven.
18. Wat betreft de statistische beginselen wil de EDPS het specifiek hebben over artikel 2, lid 1, onder e), van het voorstel,
waarin het beginsel van de statistische geheimhouding
wordt gedefinieerd. De EDPS constateert in de eerste plaats
(12) Zie de punten 14 tot en met 17 van het advies.
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dat, anders dan in Verordening (EG) nr. 322/97, de uitdrukking „statistische eenheden” is vervangen door „gegevenssubjecten”. De definitie wordt verder uitgewerkt in artikel 3,
lid 7.
19. De EDPS is het niet eens met de wijziging van de definitie,
om dezelfde reden waarom hij er in zijn advies over de
gezondheidsstatistieken op heeft gewezen dat het op de
respectieve domeinen duidelijk om verschillende begrippen
gaat. Het begrip „gegevenssubject” is een belangrijk begrip
in Richtlijn 95/46/EG voor de definitie van „persoonsgegevens”, en heeft uitsluitend betrekking op natuurlijke
personen. De definitie van statistische geheimhouding heeft
evenwel niet enkel betrekking op natuurlijke personen,
maar ook op huishoudens, marktdeelnemers en andere
ondernemingen. De EDPS geeft derhalve in overweging dat
in het voorstel het begrip statistische eenheid blijft gehandhaafd, aangezien in dit geval zowel natuurlijke personen als
huishoudens, marktdeelnemers en andere ondernemingen
worden bestreken op een manier die geen verwarring
veroorzaakt binnen het juridisch kader van de gegevensbescherming.

Statistische governance
20. De EDPS is ingenomen met de formulering van artikel 5,
dat voorziet in de publicatie op de website van de
Commissie (Eurostat) van een lijst van de andere nationale
instanties die door de lidstaten zijn aangewezen. Deze lijst
zal de transparantie bevorderen wat betreft de instanties die
bevoegd zijn om Eurostat relevante gegevens over statistische eenheden te verstrekken.

Statistische kwaliteit
21. Artikel 10 van het voorstel is volledig gewijd aan het
verwachte kwaliteitsniveau bij de productie van statistische
gegevens. Het artikel geeft een opsomming van kwaliteitsaspecten die moeten worden nageleefd. Het voorstel voorziet
erin dat bij de toepassing van deze kwaliteitsaspecten de
Commissie overeenkomstig de in artikel 27, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure de voorwaarden, structuur en
frequentie bepaalt van de kwaliteitsverslagen die op grond
van de sectorwetgeving moeten worden opgesteld. De EDPS
wenst te onderstrepen dat artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 45/2001 beginselen betreffende de kwaliteit van de
gegevens definieert. De EDPS is van oordeel dat Eurostat
rekening dient te houden met deze beginselen wanneer het
overeenkomstig artikel 10, lid 3, de kwaliteit beoordeelt
van de gegevens die de lidstaten bij Eurostat indienen. De
EDPS stelt derhalve voor de tweede zin van lid 3 als volgt
te wijzigen: „De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van
de ingediende gegevens, mede wat betreft de vereisten inzake gegevensbescherming, en publiceert deze.”.
22. Voorts voorziet artikel 10, lid 2, in de toepassing van de
kwaliteitsaspecten op gegevens die onder sectorwetgeving
voor specifieke statistische gebieden vallen. Artikel 10, lid 2,
bepaalt dat, indien dergelijke sectorwetgeving wordt aangenomen, de voorwaarden, structuur en frequentie van de
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kwaliteitsverslagen die op grond van de sectorwetgeving
moeten worden opgesteld, door de Commissie worden vastgesteld. De EDPS herinnert eraan dat hij verwacht geraadpleegd te zullen worden over de sectorwetgeving met
betrekking tot statistieken die door de Commissie zou
kunnen worden aangenomen, zodat hij kan nagaan of die
wetgeving spoort met Verordening (EG) nr. 45/2001.

Verspreiding van Europese statistieken

23. Wat betreft de verspreiding staat de EDPS achter artikel 18
van het voorstel, dat erin voorziet dat statistische gegevens
in de vorm van anoniem gemaakte gegevens mogen worden
verspreid. De EDPS wenst evenwel de aandacht te vestigen
op het algemene begrip „anoniem maken”.

24. Wanneer anonimiteit wordt bekeken vanuit het oogpunt
van gegevensbescherming, moet rekening worden gehouden
met de interpretatie van de Groep van artikel 29 in haar
advies over het begrip persoonsgegeven (13). Volgens het
standpunt van de groep, dat is gebaseerd op Richtlijn
95/46/EG, zijn geanonimiseerde gegevens informatie betreffende een natuurlijke persoon die niet kan worden geïdentificeerd, noch door de verantwoordelijke voor de verwerking, noch door een andere persoon, rekening houdende met
alle middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is dan
wel door enig ander persoon in te zetten zijn voor de identificatie van de betrokkene. Geanonimiseerde gegevens zijn
anonieme gegevens betreffende een persoon die eerder
identificeerbaar was, maar nu niet meer kan worden geïdentificeerd.

25. In zijn advies over gezondheidsstatistieken heeft de EDPS
reeds onderstreept dat het begrip anonimiteit vanuit het
oogpunt van de gegevensbescherming betrekking heeft op
gegevens die niet meer tot identificatie kunnen leiden, maar
dat anonieme gegevens vanuit statistisch oogpunt gegevens
zijn die niet tot directe identificatie kunnen leiden. Die
omschrijving houdt in dat de betrokken gegevens, als zij tot
indirecte identificatie kunnen leiden, uit statistisch oogpunt
nog steeds als anoniem zouden worden aangemerkt, maar
niet noodzakelijkerwijs vanuit het oogpunt van de gegevensbescherming.

26. Teneinde iedere verwarring tussen beide interpretaties te
voorkomen, geeft de EDPS derhalve in overweging om
artikel 18 van het voorstel als volgt te wijzigen: „Individuele
gegevens mogen worden verspreid in de vorm van een bestand voor
publiek gebruik dat bestaat uit anoniem gemaakte gegevens die op
dusdanige wijze zijn bewerkt dat de statistische eenheid direct
noch indirect kan worden geïdentificeerd, rekening houdend met
alle middelen die een derde redelijkerwijs daartoe zou kunnen
gebruiken.” Deze verduidelijking moet iedere onzekerheid
wegnemen wat betreft gegevens die voor publiek gebruik
mogen worden verspreid.
(13) Zie voetnoot 4.
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Doorgifte van vertrouwelijke gegevens
27. Artikel 20 stelt de algemene regel vast voor de doorgifte
van vertrouwelijke gegevens tussen de nationale instanties
onderling en tussen de nationale instanties en de
Commissie, alsmede de regels voor de uitwisseling van
vertrouwelijke gegevens voor statistische doeleinden tussen
het ESS en het ESCB. Artikel 20, lid 1, bepaalt dat deze
doorgiftes noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling,
productie en verspreiding van Europese statistieken, hetgeen
de geplande overdrachten rechtvaardigt. De EDPS is van
oordeel dat die overdrachten tussen Eurostat en de nationale instanties, en tussen Eurostat en de ECB, voldoen aan
de voorwaarden wat betreft de noodzaak ervan als bepaald
in artikel 7 en artikel 8 van Verordening (EG) nr. 45/2001.
De EDPS is het voorts eens met artikel 20, lid 1, tweede
zin: „Voor verdere doorgiften moet nadrukkelijk toestemming
worden verleend door de nationale instantie die de gegevens heeft
verzameld.”. De ECB heeft trouwens in haar advies over het
voorstel (14) een aantal wijzigingen van artikel 20 in overweging gegeven om de rechtsgrondslag van haar bevoegdheden wat betreft de verwerking van statistische gegevens,
alsmede voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens
voor statistische doeleinden tussen het ESS en de ECB, aan
te geven. De EDPS is het eens met de tekstwijzigingen van
het voorstel die door de ECB zijn aangebracht.

Toegang tot vertrouwelijke gegevens voor onderzoeksdoeleinden
28. Hoewel artikel 22 de mogelijkheid invoert om toegang tot
vertrouwelijke gegevens te verlenen onder nader te bepalen
voorwaarden, wenst de EDPS eraan te herinneren dat het
vrijgeven van verzamelingen gegevens aan onderzoekers
wordt geregeld bij Verordening (EG) nr. 831/2002 van de
Commissie, die door de besproken verordening niet wordt
ingetrokken (zie overweging 29 van het voorstel). De regels
en voorwaarden voor toegang die door de Commissie
worden opgesteld, dienen dus niet alleen te sporen met
Verordening (EG) nr. 45/2001, maar moeten tevens rekening houden met de specifieke regels van bovengenoemde
verordening van de Commissie betreffende toegang tot
anoniem gemaakte microgegevens voor wetenschappelijke
doeleinden.

III. CONCLUSIE

29. De EDPS is ingenomen met het voorstel voor een verordening betreffende de Europese statistiek. Deze verordening
zal een solide algemene rechtsgrond vormen voor de
ontwikkeling, productie en verspreiding van statistieken op
Europees niveau.
30. De EDPS wil echter de volgende punten benadrukken:
— de EDPS verwacht geraadpleegd te zullen worden over
de sectorwetgeving met betrekking tot statistieken die
door de Commissie kan worden aangenomen op basis
van deze verordening, nadat deze is aangenomen;
(14) Zie advies van de ECB PB C 291 van 5 december 2007, blz. 1 — tekstvoorstellen.
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— de formulering van overweging 18 moet worden gewijzigd;
— het voorgestelde begrip „gegevenssubject” moet opnieuw
worden bekeken om verwarring met begrippen inzake
gegevensbescherming te voorkomen;
— de Commissie moet bij haar beoordeling van de kwaliteit het beginsel van de kwaliteit van de gegevens in
aanmerking nemen;

C 308/5

— de dubbelzinnigheid van het begrip „anoniem maken”
van gegevens moet worden bekeken in het kader van de
verspreiding van gegevens.

Gedaan te Brussel, 20 mei 2008.
Peter HUSTINX

Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming
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II
(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE
UNIE

COMMISSIE
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 308/02)

Datum waarop het besluit is genomen

29.10.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 533/08

Lidstaat

Zweden

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of
naam van de begunstigde

Support measures for the banking industry in Sweden

Rechtsgrondslag

Lagen om statligt stöd till kreditinstitut

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 150 000 mln EUR

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd

10.2008-4.2009

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Swedish National Debt Office

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

3.12.2008
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Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK)
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 308/03)
Op 11 juli 2008 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 32008M5020. 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

COMMISSIE
Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties (1):
3,25 % per 1 december 2008
Wisselkoersen van de euro (2)
2 december 2008
(2008/C 308/04)
1 euro =
Munteenheid

USD

US-dollar

JPY

Japanse yen

Koers

1,2697
118,56

Munteenheid

Koers

TRY

Turkse lira

2,0189

AUD

Australische dollar

1,9602

DKK

Deense kroon

7,4486

CAD

Canadese dollar

1,5756

GBP

Pond sterling

0,84695

HKD

Hongkongse dollar

9,8416

SEK

Zweedse kroon

10,5340

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,3804

1,5311

SGD

Singaporese dollar

KRW

Zuid-Koreaanse won

CHF

Zwitserse frank

ISK

IJslandse kroon

NOK

Noorse kroon

8,9650

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CNY

Chinese yuan renminbi

8,7444

CZK

Tsjechische koruna

25,688

HRK

Kroatische kuna

7,1796

EEK

Estlandse kroon

15,6466

IDR

Indonesische roepia

HUF

Hongaarse forint

MYR

Maleisische ringgit

290,00

261,35

1,9425
1 864,00
13,1230

15 871,25
4,6211

LTL

Litouwse litas

3,4528

PHP

Filipijnse peso

62,750

LVL

Letlandse lat

0,7093

RUB

Russische roebel

35,4538

PLN

Poolse zloty

3,8325

THB

Thaise baht

45,157

RON

Roemeense leu

3,8195

BRL

Braziliaanse real

2,9546

SKK

Slowaakse koruna

MXN

Mexicaanse peso

17,2171

30,265

(1) Rentevoet die is toegepast op de laatst uitgevoerde transactie voor de opgegeven dag. In geval van een tender met variabele rente, verwijst deze rentevoet naar de marginale interestvoet.
(2) 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 94/25/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de listaten met betrekking tot pleziervaartuigen
(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)
(2008/C 308/05)

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

Referentienummer en titel van de norm
(en referentie document)

Referentienummer van de
vervangen norm

CEN

EN ISO 6185-1:2001
Opblaasbare boten — Deel 1: Boten met een maximaal motorvermogen van
4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

—

CEN

EN ISO 6185-2:2001
Opblaasbare boten — Deel 2: Boten met een maximaal motorvermogen van
4,5 kW tot en met 15 kW (ISO 6185-2:2001)

—

CEN

EN ISO 6185-3:2001
Pleziervaartuigen — Opblaasbare boten met een totale lengte kleiner dan 8 m
met een minimaal drijfvermogen van 1800 N — Deel 3: Maximaal motorvermogen van 15 kW en groter (ISO 6185-3:2001)

—

CEN

EN ISO 7840:2004
Kleine vaartuigen — Brandbestendige brandstofslangen (ISO 7840:2004)

EN ISO 7840:1995

CEN

EN ISO 8099:2000
Pleziervaartuigen — Retentiesystemen voor toiletafval (ISO 8099:2000)

—

CEN

EN ISO 8469:2006
Kleine vaartuigen — Niet-brandbestendige brandstofslangen (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

Datum verstreken
(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006
Kleine vaartuigen — Zuigermotoren met inwendige verbranding voor scheepsvoortstuwing — Meting en opgave van het vermogen (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

Datum verstreken
(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002
Kleine vaartuigen — Hoofdgegevens (ISO 8666:2002)

CEN

EN ISO 8847:2004
Kleine vaartuigen
(ISO 8847:2004)

ENO ( )
1

—

Stuurinrichting

—

Kabel-

Datum verstreken
(31.8.2004)

—

en

EN 28847:1989

Datum verstreken
(30.11.2004)

EN 28849:1993

Datum verstreken
(30.4.2004)

katrolsystemen

EN ISO 8847:2004/AC:2005
CEN

EN ISO 8849:2003
Kleine vaartuigen — Elektrisch aangedreven lenspompen met gelijkstroom
(ISO 8849:2003)
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Referentienummer en titel van de norm
(en referentie document)

Referentienummer van de
vervangen norm

CEN

EN ISO 9093-1:1997
Pleziervaartuigen — Buitenboordkranen en rompdoorvoeren — Deel 1: Delen
van metaal (ISO 9093-1:1994)

—

CEN

EN ISO 9093-2:2002
Kleine vaartuigen — Buitenboordkranen en rompdoorvoeren — Deel 2: Niet-metalen delen (ISO 9093-2:2002)

—

CEN

EN ISO 9094-1:2003
Kleine vaartuigen — Brandbescherming — Deel 1: Vaartuigen met een
romplengte tot en met 15 m (ISO 9094-1:2003)

—

CEN

EN ISO 9094-2:2002
Kleine vaartuigen — Brandbescherming — Deel 2: Vaartuigen met een
romplengte van meer dan 15 m (ISO 9094-2:2002)

—

CEN

EN ISO 9097:1994
Pleziervaartuigen — Elektrische ventilatoren (ISO 9097:1991)

—

ENO (1)

EN ISO 9097:1994/A1:2000

Noot 3

Datum verstreken
(31.3.2001)
Datum verstreken
(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10087:2006
Pleziervaartuigen — Vaartuig-identificatie — Coderingssysteem (ISO 10087:2006)

EN ISO 10087:1996

CEN

EN ISO 10088:2001
Pleziervaartuigen — Vast ingebouwde brandstofsystemen en brandstoftanks
(ISO 10088:2001)

—

CEN

EN ISO 10133:2000
Pleziervaartuigen — Elektrische systemen — Gelijkstroominstallaties met extra
lage spanning (ISO 10133:2000)

—

CEN

EN ISO 10239:2008
Pleziervaartuigen —
(ISO 10239:2008)

Systemen

voor

vloeibaar

petroleumgas

CEN

EN ISO 10240:2004
Kleine vaartuigen — Eigenaarshandleiding (ISO 10240:2004)

CEN

EN ISO 10592:1995
Pleziervaartuigen — Hydraulische stuursystemen (ISO 10592:1994)

EN ISO 10239:2000

Datum verstreken
(31.8.2008)

EN ISO 10240:1996

Datum verstreken
(30.4.2005)

(LPG)

EN ISO 10592:1995/A1:2000

—

Noot 3

CEN

EN ISO 11105:1997
Pleziervaartuigen — Ventilatie van ruimten met een benzinemotor en/of een
benzinetank (ISO 11105:1997)

—

CEN

EN ISO 11192:2005
Kleine vaartuigen — Grafische symbolen (ISO 11192:2005)

—

CEN

EN ISO 11547:1995
Pleziervaartuigen — Bescherming tegen het starten bij ingeschakelde versnelling
(ISO 11547:1994)

—

EN ISO 11547:1995/A1:2000

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

Noot 3

Datum verstreken
(31.3.2001)

Datum verstreken
(31.3.2001)
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Referentienummer en titel van de norm
(en referentie document)

Referentienummer van de
vervangen norm

CEN

EN ISO 11591:2000
Pleziervaartuigen met voortstuwing door een motor — Zichtveld vanaf de stuurstand (ISO 11591:2000)

—

CEN

EN ISO 11592:2001
Pleziervaartuigen — Bepaling van het maximale voorststuwingsvermogen
(ISO 11592:2001)

—

CEN

EN ISO 11812:2001
Pleziervaartuigen — Waterdichte en snel zelflozende kuipen (ISO 11812:2001)

—

CEN

EN ISO 12215-1:2000
Pleziervaartuigen — Rompconstructie en verbanddelen — Deel 1: Materialen:
Onder warmte uithardende harsen, glasvezelversterking, referentielaminaat
(ISO 12215-1:2000)

—

CEN

EN ISO 12215-2:2002
Kleine vaartuigen — Rompconstructie en verbanddelen — Deel 2: Materialen:
Kernmaterialen
voor
sandwichconstructies,
ingesloten
materialen
(ISO 12215-2:2002)

—

CEN

EN ISO 12215-3:2002
Kleine vaartuigen — Rompconstructie en verbanddelen — Deel 3: Materialen:
Staal, aluminiumlegeringen, hout, overige materialen (ISO 12215-3:2002)

—

CEN

EN ISO 12215-4:2002
Kleine vaartuigen — Rompconstructie en verbanddelen — Deel 4: Werkplaats en
productie (ISO 12215-4:2002)

—

CEN

EN ISO 12215-5:2008
Kleine vaartuigen — Rompconstructie en verbanddelen — Deel 5: Ontwerpdrukken, ontwerpspanningen, bepaling van het profiel (ISO 12215-5:2008)

—

CEN

EN ISO 12215-6:2008
Pleziervaartuigen — Rompconstructie en verbanddelen — Deel 6: Constructieplan en -details (ISO 12215-6:2008)

—

CEN

EN ISO 12216:2002
Kleine vaartuigen — Ramen, patrijspoorten, luiken, poortdeksels en deuren —
Sterkte- en waterdichtheidseisen (ISO 12216:2002)

—

CEN

EN ISO 12217-1:2002
Kleine vaartuigen — Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen
— Deel 1: Boten anders dan zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk
aan 6 m (ISO 12217-1:2002)

—

CEN

EN ISO 12217-2:2002
Kleine vaartuigen — Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen
— Deel 2: Zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m
(ISO 12217-2:2002)

—

CEN

EN ISO 12217-3:2002
Kleine vaartuigen — Beoordeling van stabiliteit en drijfvermogen — Deel 3:
Boten met een romplengte minder dan 6 m (ISO 12217-3:2002)

—

CEN

EN ISO 13297:2000
Pleziervaartuigen —
(ISO 13297:2000)

—

ENO (1)

Elektrische

systemen

—

Wisselstroominstallaties

Datum waarop het
vermoeden van overeenstemming ten aanzien van
de vervangen norm vervalt
Noot 1
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Referentienummer en titel van de norm
(en referentie document)

Referentienummer van de
vervangen norm

EN ISO 13590:2003
Kleine vaartuigen — Waterscooters — Eisen voor de constructie en de systeeminstallatie (ISO 13590:2003)

—

ENO (1)

CEN

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

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

EN ISO 13590:2003/AC:2004
CEN

EN ISO 13929:2001
Pleziervaartuigen — Besturingssystemen — Besturing met tandheugelsysteem
(ISO 13929:2001)

—

CEN

EN ISO 14509:2000
Pleziervaartuigen — Meting van luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen
met motoraandrijving (ISO 14509:2000)

—

EN ISO 14509:2000/A1:2004

Noot 3

CEN

EN ISO 14509-2:2006
Pleziervaartuigen — Luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving — Deel 2: Geluidsbepaling door gebruik van referentievaartuigen
(ISO 14509-2:2006)

—

CEN

EN ISO 14895:2003
Kleine vaartuigen
(ISO 14895:2000)

—

CEN

—

Kooktoestellen

voor

vloeibare

brandstoffen

EN ISO 14945:2004
Kleine vaartuigen — Plaatje van de bouwer (ISO 14945:2004)

—

EN ISO 14945:2004/AC:2005
CEN

EN ISO 14946:2001
Kleine vaartuigen — Maximum laadvermogen (ISO 14946:2001)

—

EN ISO 14946:2001/AC:2005
CEN

EN ISO 15083:2003
Kleine vaartuigen — Lenspompsysteem (ISO 15083:2003)

CEN

EN ISO 15084:2003
Kleine vaartuigen —
(ISO 15084:2003)

CEN

EN ISO 15085:2003
Kleine vaartuigen —
(ISO 15085:2003)

—

—
Ankeren,

meren

en

van

„man

slepen

—

Sterke

punten

—
Preventie

overboord”

en

berging

CEN

EN ISO 15584:2001
Pleziervaartuigen — Binnenboord benzinemotoren — Op de motor gemonteerde
onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 15584:2001)

—

CEN

EN ISO 15652:2005
Kleine vaartuigen — Afstandbesturingssystemen voor boten met waterstraalaandrijving (ISO 15652:2003)

—

CEN

EN ISO 16147:2002
Kleine vaartuigen — Binnenboord dieselmotoren — Op de motor gemonteerde
onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 16147:2002)

—

CEN

EN ISO 21487:2006
Kleine vaartuigen — Vast ingebouwde benzine- en dieselbrandstoftanks
(ISO 21487:2006)

—

Datum verstreken
(31.3.2005)

3.12.2008

Referentienummer van de
vervangen norm

EN 28846:1993
Pleziervaartuigen — Elektrische apparatuur — Bescherming tegen ontbranding
van omringende brandbare gassen (ISO 8846:1990)

—

EN 28846:1993/A1:2000
CEN

EN 28848:1993
Pleziervaartuigen — Afstandbesturingssystemen (ISO 8848:1990)
EN 28848:1993/A1:2000

CEN

EN 29775:1993
Pleziervaartuigen — Afstandbesturingssystemen voor enkelvoudige buitenboordmotoren met een vermogen van 15 kw tot 40 kw (ISO 9775:1990)
EN 29775:1993/A1:2000

Cenelec
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Referentienummer en titel van de norm
(en referentie document)

ENO (1)

CEN
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EN 60092-507:2000
Elektrische installaties aan boord van schepen — Deel 507: Pleziervaartuigen
(IEC 60092-507:2000)

Noot 3

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

Datum verstreken
(31.3.2001)

—
Noot 3

Datum verstreken
(31.3.2001)

—

Noot 3

Datum verstreken
(31.3.2001)

—

(1) ESO: Europese Normalisatie Organisatie:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu);
— Cenelec: rue de Stassart 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 00, 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 intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke
gevallen anders kan zijn.
Noot 3: In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen
norm (kolom 4) 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 essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.
Waarschuwing:
— iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de
Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een
bijlage is bij de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1) gewijzigd door Richtlijn
98/48/EG (2);
— de publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen
beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap;
— deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De
Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.
Meer informatie kunt u vinden op Europa:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.
(2) PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.
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V
(Bekendmakingen)

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

COMMISSIE
Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen
voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (1)
(Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen
genaamd „Permis des Trois Chênes”)
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 308/06)
Bij verzoek van 11 april 2008 heeft de onderneming Geopetrol, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 9, rue
Nicolas Copernic — BP 20, F-93151 Le Blanc-Mesnil Cedex, voor een duur van vijf jaar een exclusieve
vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis
des Trois Chênes”, met een oppervlakte van ongeveer 281 km2, gelegen in een deel van het departement
Seine-et-Marne.
Het gebied waarop deze aanvraag betrekking heeft, heeft een omtrek die wordt gevormd door de meridianen
en breedtecirkels die de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden,
uitgaande van de meridiaan van Parijs.
Hoekpunten

Lengte

Breedte

A

0,62 gr O

54,00 gr N

B

0,80 gr O

54,00 gr N

C

0,80 gr O

53,80 gr N

D

0,50 gr O

53,80 gr N

E

0,50 gr O

53,88 gr N

F

0,57 gr O

53,88 gr N

G

0,57 gr O

53,94 gr N

H

0,59 gr O

53,94 gr N

I

0,59 gr O

53,96 gr N

J

0,60 gr O

53,96 gr N

K

0,60 gr O

53,97 gr N

(1) PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3.
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Hoekpunten

Lengte

Breedte

L

0,61 gr O

53,97 gr N

M

0,61 gr O

53,99 gr N

N

0,62 gr O

53,99 gr N

Zijn uitgesloten van deze omtrek:
De oppervlakte van de concessie van Charmottes (36,5 km2)
Hoekpunten

Lengte

Breedte

O

0,67 gr O

53,95 gr N

P

0,77 gr O

53,95 gr N

Q

0,77 gr O

53,92 gr N

R

0,76 gr O

53,92 gr N

S

0,76 gr O

53,91 gr N

T

0,75 gr O

53,91 gr N

U

0,75 gr O

53,90 gr N

V

0,74 gr O

53,90 gr N

W

0,74 gr O

53,89 gr N

X

0,72 gr O

53,89 gr N

Y

0,72 gr O

53,88 gr N

Z

0,69 gr O

53,88 gr N

AA

0,69 gr O

53,90 gr N

AB

0,67 gr O

53,90 gr N

De oppervlakte van de concessie van Brémonderie (11,3 km 2)
Hoekpunten

Lengte

Breedte

AC

0,75 gr O

53,88 gr N

AD

0,78 gr O

53,88 gr N

AE

0,78 gr O

53,86 gr N

AF

0,77 gr O

53,86 gr N

AG

0,77 gr O

53,85 gr N

AH

0,75 gr O

53,85 gr N

AI

0,75 gr O

53,84 gr N

AJ

0,71 gr O

53,84 gr N

AK

0,71 gr O

53,85 gr N

AL

0,72 gr O

53,85 gr N

AM

0,72 gr O

53,86 gr N

AN

0,73 gr O

53,86 gr N

AO

0,73 gr O

53,87 gr N

AP

0,75 gr O

53,87 gr N
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Indiening van aanvragen en gunningscriteria
De indieners van de oorspronkelijke aanvraag en ondernemingen die aanvragen om eveneens in aanmerking
te komen moeten voldoen aan de voorwaarden als omschreven in de artikelen 4 en 5 van Besluit 2006-648
van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag (Staatsblad van de Franse
Republiek van 3 juni 2006).
Geïnteresseerde bedrijven kunnen binnen een termijn van negentig dagen na de publicatie van deze mededeling verzoeken eveneens in aanmerking te komen voor deze vergunning, waarbij de procedure dient te
worden gevolgd die is vermeld in de „Mededeling inzake het verkrijgen van mijnbouwtitels voor koolwaterstoffen in Frankrijk”, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 374 van
30 december 1994, blz. 11, en vastgesteld bij Besluit 2006-648 inzake mijnbouwtitels en vergunningen
voor ondergrondse opslag. De aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten worden gericht aan
de minister belast met het mijnwezen op het onderstaande adres.
Besluiten inzake de oorspronkelijke aanvraag en de aanvragen om eveneens in aanmerking te komen worden
genomen op basis van de criteria voor het verlenen van mijnbouwconcessies als omschreven in artikel 6 van
bovengenoemd besluit, en wel uiterlijk op 15 april 2010.
Voorwaarden en eisen betreffende de uitoefening en beëindiging van de opsporingsactiviteit
De aandacht van ondernemingen met belangstelling wordt gevestigd op de artikelen 79 en 79.1 van de
mijnbouwcode en op Besluit 2006-649 van 2 juni 2006 betreffende de uitoefening van mijnbouwwerkzaamheden, werkzaamheden voor ondergrondse opslag en de politie voor mijnbouw en ondergrondse
opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).
Nadere informatie kan worden verkregen op het volgende adres: Ministère de l'écologie, du développement
et de l'aménagement durables (Direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie,
Sous-direction de la Sécurité d'Approvisionnement et des Nouveaux Produits Energétiques, bureau exploration et production des hydrocarbures), 41, Boulevard Vincent Auriol, F-75703 Parijs Cedex 13,
(tel. (33) 153 94 14 81, fax (33) 153 94 14 40).
Alle bovengenoemde wettelijke en administratieve bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website
van Légifrance:
http://www.legifrance.gouv.fr
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Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen
voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (1)
(Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen
genaamd „Permis du Pays de Buch”)
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 308/07)
Bij verzoek van 18 februari 2008, gecorrigeerd op 31 maart 2008, heeft de onderneming Vermilion REP
S.A.S., waarvan de hoofdzetel gevestigd is te BP nr. 5 route de Pontenx, F-40161 Parentis-en-Born Cedex,
voor een duur van vier jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of
gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis du Pays de Buch”, met een oppervlakte van ongeveer
178 km2, gelegen in een deel van de departementen Gironde en Landes.
Het gebied waarop deze aanvraag betrekking heeft, heeft een omtrek die wordt gevormd door de meridianen
en breedtecirkels die de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden,
uitgaande van de meridiaan van Parijs.
HOEKPUNT A = snijpunt van de breedtecirkel 49,58 gr N met de Atlantische kust
Hoekpunten

Lengte

Breedte

B

3,90 gr W

49,58 gr N

C

3,90 gr W

49,57 gr N

D

3,88 gr W

49,57 gr N

E

3,88 gr W

49,60 gr N

F

3,80 gr W

49,60 gr N

G

3,80 gr W

49,40 gr N

HOEKPUNT H = snijpunt van de breedtecirkel 49,40 gr N met de Atlantische kust
HOEKPUNT I = snijpunt van de breedtecirkel 49,49 gr N met de Atlantische kust
Hoekpunten

Lengte

Breedte

J

3,97 gr W

49,49 gr N

K

3,97 gr W

49,48 gr N

L

3,94 gr W

49,48 gr N

M

3,94 gr W

49,47 gr N

N

3,89 gr W

49,47 gr N

O

3,89 gr W

49,46 gr N

P

3,83 gr W

49,46 gr N

Q

3,83 gr W

49,48 gr N

R

3,82 gr W

49,48 gr N

S

3,82 gr W

49,51 gr N

(1) PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3.
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Hoekpunten

Lengte

Breedte

T

3,90 gr W

49,51 gr N

U

3,90 gr W

49,52 gr N

V

3,93 gr W

49,52 gr N

W

3,93 gr W

49,53 gr N

HOEKPUNT X

= snijpunt van de breedtecirkel 49,53 gr N met de Atlantische kust

HOEKPUNTEN H t/m I en X t/m A = Atlantische kust
Indiening van aanvragen en gunningscriteria
De indieners van de oorspronkelijke aanvraag en ondernemingen die aanvragen om eveneens in aanmerking
te komen moeten voldoen aan de voorwaarden als omschreven in de artikelen 4 en 5 van Besluit 2006-648
van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag (Staatsblad van de Franse
Republiek van 3 juni 2006).
Geïnteresseerde bedrijven kunnen binnen een termijn van negentig dagen na de publicatie van deze mededeling verzoeken eveneens in aanmerking te komen voor deze vergunning, waarbij de procedure dient te
worden gevolgd die is vermeld in de „Mededeling inzake het verkrijgen van mijnbouwtitels voor koolwaterstoffen in Frankrijk”, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 374 van
30 december 1994, blz. 11, en vastgesteld bij Besluit 2006-648 inzake mijnbouwtitels en vergunningen
voor ondergrondse opslag. De aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten worden gericht aan
de minister belast met het mijnwezen op het onderstaande adres.
Besluiten inzake de oorspronkelijke aanvraag en de aanvragen om eveneens in aanmerking te komen worden
genomen op basis van de criteria voor het verlenen van mijnbouwconcessies als omschreven in artikel 6 van
bovengenoemd besluit, en wel uiterlijk op 29 mei 2010.
Voorwaarden en eisen betreffende de uitoefening en beëindiging van de opsporingsactiviteit
De aandacht van ondernemingen met belangstelling wordt gevestigd op de artikelen 79 en 79.1 van de
mijnbouwcode en op Besluit 2006-649 van 2 juni 2006 betreffende de uitoefening van mijnbouwwerkzaamheden, werkzaamheden voor ondergrondse opslag en de politie voor mijnbouw en ondergrondse
opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).
Nadere informatie kan worden verkregen op het volgende adres: Ministère de l'écologie, du développement
et de l'aménagement durables (Direction générale de l'énergie et climat, direction de l'énergie, Sous-direction
de la Sécurité d'Approvisionnement et des Nouveaux Produits Energétiques, bureau exploration production
des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, F-75703 Parijs Cedex 13 (tel. (33) 153 94 14 81,
fax (33) 153 94 14 40).
Alle bovengenoemde wettelijke en administratieve bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website
van Légifrance:
http://www.legifrance.gouv.fr
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ANDERE BESLUITEN

COMMISSIE
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
(2008/C 308/08)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

ENIG DOCUMENT
VERORDENING (EG) Nr. 510/2006
„NOCCIOLA ROMANA”
EG-nummer: IT-PDO-0005-0573-28.11.2006
BGA ( ) BOB ( X )

1.

Naam
„Nocciola Romana”

2.

Lidstaat of Derde land
Italië

3.

Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie (bijlage III)
Categorie 1.6 — Verse en verwerkte groenten, fruit en granen

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is
De „Nocciola Romana” is een vrucht die behoort tot de soort Colylus avellana, cultivar „Tonda Gentile
Romana”, „Nocchione” en de eventuele selecties ervan die voor ten minste 90 % aanwezig zijn op het
bedrijf. De cultivars „Tonda di Giffoni” en „Barrettona” zijn voor maximaal 10 % toegestaan. De
„Nocciola Romana” moet voldoen aan de volgende kenmerken:
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
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De Tonda Gentile Romana in de dop heeft een bijna afgeplatte bolvorm met een licht puntig uiteinde
en afmetingen tussen 14 mm en 25 mm. De dop is van gemiddelde dikte, hazelnootbruin, met een
flauwe glans, met een viltige beharing rondom het uiteinde en talloze opvallende strepen. De pitten zijn
van gewoon tot klein formaat en hebben een afwisselend bijna afgeplatte bolvorm, in dezelfde kleur als
de dop. Het grootste deel ervan is bedekt met vezels, heeft een rimpelig oppervlak en min of meer
opvallende strepen, en de afmetingen wijken af van die van de noot in de dop; het kiemhulsel heeft een
gemiddelde dikte en laat bij het roosteren niet volledig los. De textuur is compact en krokant en de
smaak en het aroma zijn verfijnd en doordringend.
De Nocchione in de dop heeft een afgeplatte bolvorm, is bijna ovaal en heeft afmetingen tussen 14 mm
en 25 mm. De dop is dik en licht hazelnootbruin, gestreept en ietwat viltig. De pit is gemiddeld tot
klein, met een gemiddeld aantal vezels. Het kiemhulsel laat bij het roosteren gemakkelijk los. De smaak
en het aroma zijn verfijnd en doordringend. In beide gevallen bevindt het pelgehalte zich tussen 28 %
en 50 %. De noten moeten vrij zijn van de geur en de smaak van houtolie, schimmel en kruiden. Bij
het kauwen moeten ze krokant zijn, dat wil zeggen dat ze moeten breken bij de eerste harde beet, en
ze moeten een compacte en massieve textuur hebben. Deze kenmerken moeten ook aanwezig zijn bij
geconserveerde noten.
3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)
—
3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)
—
3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden
Het oogsten, opslaan, sorteren en wegen moeten plaatsvinden in het productiegebied.
3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.
De Nocciola Romana moet op de volgende wijze worden verpakt en in de handel worden gebracht:
Voor het product in de dop: in jute of raffia zakken of verpakkingen aangepast aan de verschillende
verkoopmogelijkheden: 25-50-250-500 gram en 1-5-10-25-50-500-800-1 000 kilogram.
Voor het gepelde product: in jute of raffia, Combivac verpakkingen, Combivac-aluverpakkingen en kartonnen verpakkingen bestemd voor consumptie, verpakt per 10-15-20-25-50-100-150-250-500 gram
of 1-2-4-5-10-25-50-500-800-1 000 kilogram.
3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering
De verpakkingen, bakjes en zakken moeten hermetisch worden afgesloten zodat deze alleen kunnen
worden geopend na het verbreken van de sluiting. Op de verpakking moet in drukletters van dezelfde
grootte „NOCCIOLA ROMANA” en „DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA” worden vermeld.
Verder moeten worden vermeld: de gegevens die nodig zijn voor het herkennen van de handelsnaam
en het adres van het verpakkingsbedrijf, het productiejaar van de verpakte noten, het bruto- en nettogewicht bij het verpakken en het logo. Het is niet toegestaan om andere benamingen of vermeldingen te
gebruiken.
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Het cirkelvormige logo van de benaming bevat de volgende kenmerken: een havanagele achtergrond
met bruine rand met bovenaan in een halve cirkel „Nocciola Romana” en onderaan in een halve cirkel
„Denominazione Origine Protetta”, beide in het zwart geschreven. Voor drie waaiervormige en met de
punt naar boven gerichte groene bladeren met zwarte rand, staat een bruine noot met zwarte rand
afgebeeld. De achtergrond van de noot is lichtbruin en in het midden van de noot staat, in het havanageel, het pauselijke paleis van Viterbo afgebeeld. De producten waarin de BOB Nocciola Romana wordt
gebruikt en/of verwerkt, mogen in verpakkingen worden verkocht waarop het EU-logo niet is vermeld,
op voorwaarde dat:
het product met BOB het enige gebruikte ingrediënt is in zijn categorie;
de gebruikers van het product met beschermde benaming de toestemming hebben van het Consortium
ter Bescherming van de BOB Nocciola Romana, belast met de bescherming door het Ministerie van
Landbouw- en Bosbouwbeleid volgens de nationale wetgeving (artikel 14 van de wet nr. 526/99 en
wetsbesluit nr. 297/2004). Datzelfde Consortium zal ook zorgen voor de inschrijving van die gebruikers in de daarvoor bestemde registers en waken over het correcte gebruik van de beschermde benaming. Bij afwezigheid van een aangesteld Consortium ter Bescherming zullen de voornoemde functies
opgenomen worden door het nationale Ministerie van Landbouw- en Bosbouwbeleid belast met de
uitvoering van de Verordening (EG) nr. 510/06.
4.

Beknopte omschrijving van de afbakening van het geografische gebied
Het productiegebied waarin de „Nocciola Romana” wordt geoogst, opgeslagen, gepeld, gesorteerd en
gewogen, bestaat uit de hieronder opgesomde gemeenten in de provincies Viterbo en Rome:
a) in de provincie Viterbo: Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bomarzo,
Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano,
Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Soriano
nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia,
Vitorchiano en Viterbo;
b) in de provincie Rome: Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Rignano Flaminio, Sant'Oreste en
Trevignano.

5.

Verband met het geografische gebied

5.1. Specificiteit van het geografische gebied
Het productiegebied van de „Nocciola Romana” wordt gekenmerkt door een bodemgesteldheid en een
klimaat die zeer gunstig zijn voor het kweken van de noot. De bodem van de Monti Cimini en Monti
Sabatini wordt namelijk gekenmerkt door vulkanische formaties met aarde die tufsteen bevat en rijk is
aan essentiële stoffen, leucitische, rachitische lava, met heterogene klastische afzettingen. De bodem is
diep, licht, arm aan calcium en fosfor, maar rijk aan kalium en micro-elementen. De reactie is doorgaans zuur en/of bijna zuur. Wat de weersomstandigheden betreft zorgen de temperatuurniveaus van
het in punt 4 omschreven gebied voor gemiddelde minimumtemperaturen van 4 °C tot 6 °C en gemiddelde maximumtemperaturen van 22 °C tot 23 °C, met een jaarlijkse neerslag van 900 mm tot
1 200 mm. De milde winter is ook vrij belangrijk voor de noot. De kwetsbare bloeiperiode is in de
maanden januari en februari.
5.2. Specificiteit van het product
De bijzondere kenmerken, die van de „Nocciola Romana” een uniek en speciaal product in zijn soort
maken, zijn het krokante karakter en de compacte en massieve textuur. Bij het kauwen zijn de noten
zo krokant dat ze breken bij de eerste harde beet en deze eigenschap blijft zowel bij verse als geconserveerde noten behouden.
5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB)
dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of andere kenmerken van het product (voor de BGA)
De kenmerken van de „Nocciola Romana” hangen nauw samen met de geografische productieomgeving. Deze soort gedijt eigenlijk het best op voornamelijk rulle aarde met neutrale-zure reactie en met
minder dan 8 % actieve calcium, bij een gemiddelde jaartemperatuur tussen 10 °C en 16 °C en een jaarlijkse neerslag van meer dan 800 mm. Al die omgevingsfactoren zijn aanwezig in het productiegebied
van de „Nocciola Romana”.
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Bij de natuurlijke componenten is vooral de bodem van groot belang, vooral wat de samenstelling van
de mineralen betreft. De vulkanische oorsprong van de bodem, rijk aan kalium en micro-elementen,
heeft een sterke invloed op de kwalitatieve en organoleptische componenten van de vrucht en dus op
het krokante karakter ervan.
Ook productie- en opslagtechnieken bepalen de kwaliteit van dit landbouwproduct. In de loop der jaren
zijn deze geëvolueerd, waardoor kwaliteit van de vrucht belangrijker is geworden dan de kwantiteit. De
huidige productietechnieken handhaven de principes van de geïntegreerde bestrijding en zijn gericht op
de productie van een vrucht die zo min mogelijk door parasieten wordt aangetast. Door de afwezigheid
van natuurlijke rest- en gifstoffen is deze vrucht vanuit het voedselperspectief dan ook heel veilig.
Ook de oogsttechniek is geëvolueerd, waarbij wordt geprobeerd om de tijdens de volledige productiecyclus gedane inspanningen niet verloren te laten gaan.
Er moet benadrukt worden dat de noot van de grond wordt geraapt en dat een langdurig verblijf op de
bodem funest kan zijn voor de gezondheidskenmerken. De producenten hebben de afgelopen jaren een
aanzienlijke inspanning geleverd om die periode tot een minimum te beperken door technieken te
gebruiken waarmee ze vaker over het land kunnen gaan.
Ook de eerstebehandelings- en opslagtechnieken zijn steeds verder ontwikkeld. Vroeger werd het
product in de volle zon gedroogd, op weidse vlaktes, velden en pleinen. Tegenwoordig gebruiken de
bedrijven en/of coöperaties droogkamers en worden de doppen hergebruikt als brandstof. Het product
wordt bewaard in opslagplaatsen en/of silo's met temperatuurcontrole, of, wanneer het om het gepelde
product gaat, in cellen.
De teelt van de noot in het afgebakende geografische gebied gaat terug tot „… omstreeks 1412, toen
de heester eerst bestond als struikgewas. De plant is nog altijd in die hoedanigheid te zien, voornamelijk
in kastanjebossen.” (Martinelli in „Carbognano illustra”). Naar het schijnt verheugde paus Leo X er zich
in 1513 over dat hij „Nocchie” te eten kreeg („Storia del Carnevale Romano”, Clementi). In het kadaster
van 1870 werden, in Caprarola, in dat jaar al meerdere tientallen hectares notengrond geteld, „Bosco di
Nocchie” genaamd. In 1946 werd 2 463 ha grond benut voor gespecialiseerde teelt en 1 300 ha voor
gemengde teelt. Tegenwoordig worden er meer dan 16 000 hectare gebruikt voor de notenteelt en
werken daar meer dan 3 500 arbeiders.
In de loop van deze eeuw hebben het geduld, de volharding en het vakmanschap van de mens ervoor
gezorgd dat deze traditionele teelt in stand is gehouden. Dit blijkt ook uit de talloze dorpsfeesten die
elk jaar worden gehouden en uit de vele notengerechten die traditioneel worden bereid, zoals: spezzatino
di coniglio in umido (konijnenragout in zijn nat), tozzetti (plakjes ovaalvormig gebak), cazzotti (een kruising tussen oliebollen en Engelse scones), ciambelle (te vergelijken met de Amerikaanse donuts), ossetti da
morto, mostaccioli (vierkante koekjes in de vorm van ravioli), amaretti, brutti-buoni (gebakjes tussen een
poffertje en een oliebol in), duri-morbidi, meringhe (meringues), crucchi di Vignanello en morette. Dit alles
getuigt van het traditionele belang van deze teelt voor de plaatselijke economie.
Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier
Onze diensten hebben de nationale bezwaarprocedure in gang gezet door het bekendmaken van het voorstel
tot erkenning van de beschermde oorsprongsbenaming „Nocciola Romana” in het staatsblad (Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006). De geconsolideerde tekst van het productdossier kan
worden geraadpleegd op de volgende internetsite:
http://www.politicheagricole.it/NR/rdonlyres/er7i7w5jzndci2dha45yirip72ysqfhgcjyvsidwnxunmilg6znjv2m
x2vtnskdxzgiwr7cc45634w2uvvw3rj64bvc/20061130_Disciplinare_esameUE_nocciola_romana.pdf
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BERICHT AAN DE LEZER
De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van
de aangehaalde besluiten.
Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen,
de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.

