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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

BESLUIT Nr. 1786/2002/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 23 september 2002
tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid
(2003-2008)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(2)

Gezondheid is een prioriteit en bij de vaststelling en
uitvoering van alle beleidsmaatregelen en activiteiten van
de Gemeenschap moet voor een hoog niveau van de
bescherming van de gezondheid gezorgd worden. Overeenkomstig artikel 152 van het Verdrag dient de
Gemeenschap op dit gebied een actieve rol te spelen
door middel van maatregelen die de lidstaten niet individueel kunnen nemen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

(3)

Binnen het actiekader voor de volksgezondheid, zoals
aangegeven in de mededeling van de Commissie van 24
november 1993, zijn acht actieprogramma's vastgesteld.
Het betreft hier:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 152,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4) en
gezien de gemeenschappelijke tekst die op 15 mei 2002 door
het bemiddelingscomité is goedgekeurd,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Gemeenschap zet zich ervoor in de gezondheid te
bevorderen en te verbeteren, ziekten te voorkomen en
potentiële bedreigingen voor de gezondheid tegen te
gaan, teneinde vermijdbare ziekten en voortijdige sterfte
en tot activiteitenbeperking leidende handicaps terug te
dringen. Om bij te dragen aan het welzijn van de Europese burgers, moet de Gemeenschap op gecoördineerde
en samenhangende wijze tegemoetkomen aan de ongerustheid onder haar inwoners omtrent hun gezondheid
en aan hun verwachtingen aangaande een hoog niveau
van gezondheidsbescherming. Daarom moeten alle activiteiten van de Gemeenschap met betrekking tot de
gezondheid een grote mate van zichtbaarheid en transparantie hebben en mogelijkheden bieden voor evenwichtige raadpleging en medewerking van alle betrokken
partijen, om zo een betere kennisoverdracht en communicatie te bevorderen en de mensen meer te betrekken
bij beslissingen die hun gezondheid raken. In dit kader
moet aandacht worden besteed aan het recht van de
bevolking van de Gemeenschap om op eenvoudige,
heldere en wetenschappelijk verantwoorde wijze te
worden voorgelicht over maatregelen ter bescherming
van hun gezondheid en preventie van ziekten, teneinde
de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

(1) PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 122, en PB C 240 E van
28.8.2001, blz. 168.
(2) PB C 116 van 20.4.2001, blz. 75.
(3) PB C 144 van 16.5.2001, blz. 43.
(4) Advies van het Europees Parlement uitgebracht op 4 april 2001 (PB
C 21 van 24.1.2002, blz. 161), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 31 juli 2001 (PB C 307 van 31.10.2001, blz. 27) en
besluit van het Europees Parlement van 12 december 2001 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad). Besluit van het Europees
Parlement van 3 juli 2002 en besluit van de Raad van 26 juni 2002.

— Besluit nr. 645/96/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 29 maart 1996 tot vaststelling van een
communautair actieprogramma inzake gezondheidsbevordering, -voorlichting, -opvoeding en -opleiding,
in het kader van de actie op het gebied van de volksgezondheid (1996-2000) (5);
— Besluit nr. 646/96/EG van het Europees Parlement en
van de Raad van 29 maart 1996 tot vaststelling van
een actieplan voor kankerbestrijding in het kader van
de actie op het gebied van de volksgezondheid
(1996-2000) (6);
— Besluit nr. 647/96/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 29 maart 1996 tot vaststelling van een
communautair actieprogramma in verband met de
preventie van aids en van bepaalde andere besmettelijke ziekten in het kader van de actie op het gebied
van de volksgezondheid (1996-2000) (7);
— Besluit nr. 102/97/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 december 1996 tot vaststelling van
een communautair actieprogramma inzake de
preventie van drugsverslaving binnen het actiekader
op het gebied van de volksgezondheid (19962000) (8);
(5) PB L 95 van 16.4.1996, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit
nr. 521/2001/EG (PB L 79 van 17.3.2001, blz. 1).
(6) PB L 95 van 16.4.1996, blz. 9. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit
nr. 521/2001/EG.
(7) PB L 95 van 16.4.1996, blz. 16. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit nr. 521/2001/EG.
(8) PB L 19 van 22.1.1997, blz. 25. Besluit gewijzigd bij Besluit nr.
521/2001/EG.
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Comité, in zijn advies van 9 september 1998 (11), het
Comité van de Regio's, in zijn advies van 19 november
1998 (12), en het Europees Parlement, in resolutie A40082/99 van 12 maart 1999 (13), hebben de mededeling
van de Commissie van 15 april 1998 met instemming
begroet en hebben zich achter het standpunt geschaard
dat de acties op communautair vlak moeten worden
gegroepeerd in één overkoepelend programma met een
looptijd van minimaal vijf jaar en drie doelstellingen,
namelijk de verbetering van de informatie voor de
ontwikkeling van de volksgezondheid, een snelle reactie
op gezondheidsbedreigingen en de aanpak van gezondheidsdeterminanten door middel van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, ondersteund door intersectorale acties en door de gebruikmaking van alle passende
Verdragsinstrumenten.

— Besluit nr. 1400/97/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 30 juni 1997 tot vaststelling van een
communautair actieprogramma voor gezondheidsmonitoring in het kader van de actie op het gebied
van de volksgezondheid (1997-2001) (1);
— Besluit nr. 372/1999/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 8 februari 1999 tot vaststelling van
een communautair actieprogramma inzake de voorkoming van letsel binnen het kader van de actie op
het gebied van de volksgezondheid (1999-2003) (2);
— Besluit nr. 1295/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling
van een communautair actieprogramma inzake zeldzame ziekten binnen het actiekader op het gebied
van de volksgezondheid (1999-2003) (3) en
— Besluit nr. 1296/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling
van een communautair actieprogramma inzake met
de milieuverontreiniging samenhangende ziekten
binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid (1999-2001) (4).

(7)

In zijn resolutie van 29 juni 2000 over de follow-up van
de conferentie van Evora inzake gezondheidsdeterminanten heeft de Raad verklaard dat de steeds groter
wordende verschillen qua gezondheidssituatie en -resultaten tussen en binnen de lidstaten nieuwe en gecoördineerde inspanningen vergen op nationaal en communautair niveau, heeft hij de toezegging van de Commissie
verwelkomd dat zij een voorstel zal indienen voor een
nieuw programma voor de volksgezondheid, met een
speciaal actieonderdeel voor het aanpakken van gezondheidsdeterminanten door middel van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, ondersteund door een intersectoraal beleid, heeft hij ermee ingestemd dat als basis
daarvoor de relevante kennis moet worden ontwikkeld
en met het oog hierop een efficiënt systeem voor
gezondheidsmonitoring moet worden opgezet, heeft hij
het belang benadrukt van een nieuwe communautaire
volksgezondheidsstrategie die voortbouwt op de activiteiten met betrekking tot specifieke factoren uit de
bestaande programma's, vooral in verband met tabak,
voeding en alcohol en heeft hij onderstreept dat er niet
alleen gezorgd moet worden voor samenhang met de
huidige acties, maar dat het werk met betrekking tot die
thema's tevens volledig coherent en systematisch voortgezet moet worden.

(8)

De Raad bevestigt zijn conclusies van 18 november
1999 betreffende de bestrijding van het roken, waarin hij
de noodzaak onderstreept van de ontwikkeling van een
algemene strategie en de Commissie verzoekt om, onder
meer, de samenwerking tussen volksgezondheid en de
andere beleidsgebieden te versterken, met als doel het
waarborgen van een hoog niveau van gezondheidsbescherming op deze gebieden.

(9)

De Raad heeft op 18 november 1999 unaniem een resolutie aangenomen over de bevordering van de geestelijke
gezondheid.

Voorts is aangenomen Beschikking nr. 2119/98/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 24 september
1998 tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare
ziekten in de Gemeenschap (5). Op grond van deze
beschikking heeft de Commissie op 22 december 1999
haar goedkeuring gehecht aan Beschikking 2000/57/EG
betreffende het systeem voor vroegtijdige waarschuwing
en maatregelen ter voorkoming en beheersing van overdraagbare ziekten (6).
(4)

Andere activiteiten binnen het kader van de volksgezondheid waren Aanbeveling 98/463/EG van de Raad
van 29 juni 1998 inzake de geschiktheid van bloed- en
plasmadonors en de screening van donorbloed in de
Europese Gemeenschap (7) en Aanbeveling 1999/519/EG
van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking
van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz (8).

(5)

Het actiekader voor de volksgezondheid is geëvalueerd in
de mededeling van de Commissie van 15 april 1998
betreffende de ontwikkeling van beleid op volksgezondheidsgebied in de Europese Gemeenschap. Daarin wordt
aangegeven dat er, gelet op de nieuwe Verdragsbepalingen, de nieuwe uitdagingen en de tot dat moment
opgedane ervaring, behoefte is aan een nieuwe gezondheidsstrategie en een nieuw programma.

(6)

De Raad, in zijn conclusies van 26 november 1998
betreffende een toekomstig actiekader van de Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid (9) en zijn
resolutie van 8 juni 1999 (10), het Economisch en Sociaal

(1) PB L 193 van 22.7.1997, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr.
521/2001/EG.
(2) PB L 46 van 20.2.1999, blz. 1.
(3) PB L 155 van 22.6.1999, blz. 1.
(4) PB L 155 van 22.6.1999, blz. 7. Besluit gewijzigd bij Besluit nr.
521/2001/EG.
(5) PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1.
(6) PB L 21 van 26.1.2000, blz. 32.
(7) PB L 203 van 21.7.1998, blz. 14.
(8) PB L 199 van 30.7.1999, blz. 59.
(9) PB C 390 van 15.12.1998, blz. 1.
(10) PB C 200 van 15.7.1999, blz. 1.
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(11) PB C 407 van 28.12.1998, blz. 21.
(12) PB C 51 van 22.2.1999, blz. 53.
(13) PB C 175 van 21.6.1999, blz. 135.
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(10)

Volgens het World Health Report 2000 van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de vijf voornaamste ziekterisico's (uitgedrukt in „disability-adjusted life years”): 1.
neuropsychiatrische aandoeningen, 2. hart- en vaatziekten, 3. kwaadaardige gezwellen, 4. onopzettelijke
verwondingen en 5. aandoeningen van de luchtwegen.
Besmettelijke ziekten zoals HIV/AIDS en resistentie tegen
antibiotica worden ook een bedreiging voor de gezondheid van de bevolking overal in Europa. Een belangrijke
taak van het programma wordt beter na te gaan wat de
voornaamste ziekterisico's zijn in de Gemeenschap, en
met name welke de belangrijkste gezondheidsdeterminanten zijn.

(11)

Het programma dient bij te dragen aan de uitwisseling
van informatie over kwaliteitsnormen op het gebied van
de volksgezondheid.

(12)

Het is noodzakelijk gegevens op Gemeenschapsniveau te
verzamelen, te verwerken en te analyseren, met het oog
op een doeltreffende surveillance van de volksgezondheid
en om hieruit objectieve, betrouwbare en vergelijkbare
gegevens te kunnen halen die kunnen worden uitgewisseld en die de Commissie en de lidstaten in staat stellen
de voorlichting van het publiek te verbeteren en
passende strategieën, beleidsmaatregelen en acties op te
stellen om een hoog niveau van bescherming van de
menselijke gezondheid te verwezenlijken. Met het oog
op volledigheid moet in het programma ook rekening
worden gehouden met gegevens uit de particuliere
sector. Alle relevante statistische gegevens dienen naar
geslacht te worden uitgesplitst.

(13)

De Gemeenschap en de lidstaten beschikken over een
reeks middelen en mechanismen met betrekking tot
informatie over en surveillance van de sector volksgezondheid. Het is dan ook nodig dat de acties en initiatieven die de Gemeenschap en de lidstaten ter uitvoering
van het programma opzetten goed worden gecoördineerd, dat de samenwerking tussen de lidstaten wordt
aangemoedigd en dat de efficiëntie van de bestaande en
toekomstige netwerken op het gebied van de volksgezondheid wordt verbeterd.

(14)

Het is van groot belang dat de Commissie zorgt voor de
doelmatigheid en de samenhang van de maatregelen en
de acties van het programma, zowel op micro- als op
macroniveau, en voor de bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten. Een daartoe onder auspiciën van
de Commissie ingestelde structurele regeling zou zich
moeten bezighouden met de verzameling, monitoring en
evaluatie van gegevens en zou surveillancemethodes
alsmede een basis voor snelle en gecoördineerde reacties
op gezondheidsbedreigingen moeten ontwikkelen. Een
dergelijke structurele regeling zou bestaan in een
versterkte centrale instantie waarbij de door de lidstaten
aangewezen bevoegde instellingen nauw betrokken
worden.

(15)

Voortbouwend op de relevante deskundigheid is er in
het bijzonder behoefte aan passende duurzame coördinatie, op het gebied van gezondheidsvoorlichting, van
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activiteiten in verband met de bepaling van de voorlichtingsbehoeften, de ontwikkeling van indicatoren, de
verzameling van gegevens en informatie, vergelijkbaarheidsvraagstukken, uitwisseling van gegevens en informatie met en tussen de lidstaten, voortdurende ontwikkeling van gegevensbanken, analyses en ruimere
verspreiding van informatie, alsmede, wat snelle reactie
betreft, aan activiteiten in verband met epidemiologische
surveillance, ontwikkeling van surveillancemethoden,
uitwisseling van informatie betreffende richtsnoeren en
acties, mechanismen en procedures voor preventie en
controle.

(16)

Het is van essentieel belang dat de Commissie door
middel van een passende structurele regeling zorgt voor
de doeltreffendheid en de samenhang van de maatregelen
en de acties van het programma en dat zij de samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigt. Opdat die structurele regeling vlot en doeltreffend kan functioneren, is het
noodzakelijk een duurzame samenwerking met de
gezondheidsautoriteiten van de lidstaten tot stand te
brengen, waarbij de verantwoordelijkheden van de
lidstaten in acht worden genomen.

(17)

De Commissie moet zo nodig verdere voorstellen
indienen betreffende de aard van de structurele regeling
die voor de uitvoering van de strategie op het gebied van
de volksgezondheid vereist is, met name wat betreft
gezondheidstoezicht en snelle reactie op gezondheidsbedreigingen.

(18)

Het algemene doel van het volksgezondheidsprogramma
is bij te dragen tot de verwezenlijking van een hoog
niveau van bescherming van de lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn en tot meer gelijkheid wat
betreft gezondheidszaken in de gehele Gemeenschap,
zulks door middel van acties gericht op verbetering van
de volksgezondheid, voorkoming van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van
gevaar voor de gezondheid, zulks ter bestrijding van
ziekten en voortijdige sterfte, daarbij rekening houdend
met geslacht en leeftijd. Om dit doel te bereiken moeten
de acties ernaar streven de gezonde levensverwachting te
vergroten, de kwaliteit van het leven te bevorderen en de
economische en sociale consequenties van een slechte
gezondheid zo klein mogelijk te maken, om aldus de
ongelijkheid ten aanzien van de gezondheid te verminderen, daarbij rekening houdend met de regionale benadering van gezondheidskwesties. Prioriteit moet worden
toegekend aan gezondheid bevorderende maatregelen ter
bestrijding van de voornaamste ziekterisico's. Het
programma dient de ontwikkeling van een geïntegreerde
intersectoriële gezondheidsstrategie te ondersteunen, om
te verzekeren dat het beleid en de acties van de Gemeenschap aan de bescherming en de bevordering van de
gezondheid ten goede komen.

(19)

Om dit te verwezenlijken, dient het programma het
belang van onderwijs en opleiding en van het opzetten
van netwerken in aanmerking te nemen.
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(20)

Het Verdrag vereist dat bij de bepaling en de uitvoering
van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap een
hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid wordt verzekerd. Er moet een sterke band worden
gelegd tussen elk beleid van de Gemeenschap dat een
impact heeft op de gezondheid en de strategie van de
Gemeenschap inzake volksgezondheid. In het kader van
het programma voor volksgezondheid zal de uitwerking
van criteria en methodes voor de evaluatie van beleidsvoorstellen en de uitvoering ervan een prioriteit zijn. Bij
het ontwikkelen van maatregelen in het kader van het
programma en van de gezamenlijke strategieën en acties
aan de hand van relevante programma's en optredens
van de Gemeenschap dient ervoor gezorgd te worden
dat het gezondheidsaspect in andere vormen van beleid
en acties wordt opgenomen en dat ze geschraagd
worden door een intersectoraal beleid.

(21)

De verwezenlijking van het hoofddoel en van de algemene doelstellingen van het programma vereist daadwerkelijke medewerking van de lidstaten, hun volledige inzet
bij de uitvoering van de communautaire acties alsmede
de betrokkenheid van de instellingen, verenigingen, organisaties en organen op gezondheidsgebied en van het
grote publiek. Ter waarborging van de duurzaamheid en
het doelmatig gebruik van de bestaande communautaire
investeringen en capaciteit, dienen de gevestigde communautaire en nationale netwerken te worden gebruikt om
de in de lidstaten opgedane deskundigheid en ervaring
inzake effectieve methoden voor de uitvoering van maatregelen ter bevordering van de gezondheid, preventieve
maatregelen en kwaliteitscriteria bijeen te brengen, en
moet vooral een dialoog worden gevoerd met alle
belangrijke partners die zich inzetten voor de verbetering
van de volksgezondheid en moet hun deskundigheid
geïntegreerd worden in een doelmatige, transparante
communautaire kennisdatabank. Ook moet door middel
van geschikte mechanismen, zoals fora voor de volksgezondheid, samenwerking tot stand worden gebracht met
organen en niet-gouvernementele organisaties die actief
zijn op het gebied van de volksgezondheid.

(22)

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag mag de
Gemeenschap op gebieden die niet onder haar exclusieve
bevoegdheid vallen, zoals de volksgezondheid, slechts
optreden indien en voorzover de doelstellingen van het
overwogen optreden vanwege de omvang of de gevolgen
ervan beter door de Gemeenschap kunnen worden
verwezenlijkt. De doelstellingen van het programma
kunnen niet in voldoende mate door de lidstaten worden
verwezenlijkt en bijgevolg moet het programma,
vanwege de complexiteit, het transnationale karakter en
het ontbreken van volledige controle door de lidstaten
op de factoren die op de gezondheid van invloed zijn, de
acties en de maatregelen van de lidstaten ondersteunen
en coördineren. Het programma kan voor een significante meerwaarde voor de gezondheidsbevordering en
de gezondheidsstelsels in de Gemeenschap zorgen door
ondersteuning van structuren en programma's die bevorderlijk zijn voor de capaciteiten van individuele
personen, instellingen, verenigingen, organisaties en
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organen op het gebied van de gezondheidszorg, doordat
de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken wordt
vergemakkelijkt en er een basis wordt verschaft voor een
gemeenschappelijke analyse van de factoren die van
invloed zijn op de volksgezondheid. Het programma kan
eveneens toegevoegde waarde bieden bij bedreigingen
van de volksgezondheid van transnationale aard, bijvoorbeeld besmettelijke ziekten, milieu- of voedselverontreiniging, voorzover daarbij gemeenschappelijke strategieën
en acties aangewezen zijn. Het programma zal de
Gemeenschap helpen haar Verdragsverplichtingen op het
gebied van de volksgezondheid na te komen, onder
volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheden van
de lidstaten voor de organisatie en verstrekking van
gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging. Dit
besluit gaat niet verder dan wat nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken.

(23)

De maatregelen uit hoofde van het programma ondersteunen de gezondheidsstrategie van de Gemeenschap en
dienen een communautaire meerwaarde op te leveren
doordat zij tegemoetkomen aan de behoeften die voortvloeien uit de omstandigheden en structuren die door
communautaire actie op andere gebieden tot stand zijn
gebracht, doordat zij zich op nieuwe ontwikkelingen,
nieuwe bedreigingen en nieuwe problemen richten die
beter door de Gemeenschap kunnen worden aangepakt
teneinde haar bevolking te beschermen, doordat zij activiteiten bundelen die relatief geïsoleerd en met een
beperkt effect op nationaal vlak worden ondernomen en
deze activiteiten aanvullen om tot positieve resultaten
voor de bevolking van de Gemeenschap te komen en
doordat zij bijdragen tot een grotere solidariteit en
samenhang in de Gemeenschap. De nieuwe gezondheidsstrategie en het nieuwe actieprogramma voor de volksgezondheid zouden de gelegenheid moeten bieden de
„Europa van de burger”-dimensie van het communautair
gezondheidsbeleid verder te ontwikkelen.

(24)

Om te waarborgen dat, met vermijding van dubbel werk,
in samenwerking met andere communautaire beleidsonderdelen en activiteiten met de acties grote gezondheidsvraagstukken en bedreigingen kunnen worden aangepakt, dient het programma de mogelijkheid te bieden
gezamenlijke acties met aanverwante programma's en
acties van de Gemeenschap te ondernemen. Een proactief gebruik van andere communautaire beleidsvormen,
zoals de structuurfondsen en het sociaal beleid, kan een
positieve invloed hebben op de gezondheidsdeterminanten.

(25)

Opdat de maatregelen en acties doeltreffend zouden
worden uitgevoerd en het programma het gewenste
effect kan sorteren, moeten de verzamelde gegevens
vergelijkbaar zijn. Verder zouden ook compatibiliteit en
interoperabiliteit van de systemen en netwerken ter
uitwisseling van gegevens en informatie voor de ontwikkeling van de gezondheid een waardevolle bijdrage
kunnen zijn; er dienen verdere inspanningen in die richting te worden gedaan. Het is immers van primordiaal
belang dat de uitwisseling van informatie plaatsvindt op
basis van vergelijkbare en compatibele gegevens.

9.10.2002
(26)

(27)
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In het algemeen dient er in de maatregelen en acties van
het programma rekening te worden gehouden met de
ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen
van de informatietechnologie en dient er in het bijzonder
nauwe coördinatie plaats te vinden met de plannen die
worden ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van de
gezondheidszorg binnen het geïntegreerde actieprogramma voor een elektronisch Europa (e-Europe) en
andere relevante programma's, waarbij overlapping
vermeden moet worden, en in het bijzonder gezorgd
wordt voor gelijke toegang tot informatie op gezondheidsgebied.
De Europese Raad van Feira heeft in juni 2000 zijn steun
uitgesproken aan het actieplan „e-Europe 2002 — Een
informatiemaatschappij voor iedereen” waarvan het
onderdeel „On-linegezondheidszorg” er bij de lidstaten
op aandringt een infrastructuur te ontwikkelen van
gebruikersvriendelijke, gevalideerde en interoperabele
systemen voor gezondheidsvoorlichting, ziektepreventie
en medische verzorging. Het is van essentieel belang dat
de nieuwe informatietechnologie zo wordt gebruikt dat
de informatie over gezondheid voor burgers zo toegankelijk mogelijk is.

(28)

De relevante resultaten van de communautaire onderzoeksprogramma's die steun verlenen aan onderzoek op
door het programma bestreken gebieden, dienen bij de
uitvoering van het programma volledig te worden benut.

(29)

De opgedane ervaring met diverse handvesten op het
gebied van de volksgezondheid dient in aanmerking te
worden genomen.

(30)

Bij de uitvoering van het communautaire programma
moeten bij de verwerking van persoonsgegevens alle
wettelijke bepalingen op het gebied van de bescherming
van dergelijke gegevens worden nageleefd en moeten
mechanismen worden ingesteld die het vertrouwelijke
karakter en de veiligheid van deze gegevens waarborgen.

(31)

Het programma dient een looptijd van zes jaar te krijgen
zodat bij de uitvoering van de maatregelen voldoende
tijd voor de verwezenlijking van de doelstellingen
beschikbaar is.

(32)

Het is van wezenlijk belang dat de Commissie het
programma in nauwe samenwerking met de lidstaten
uitvoert. Teneinde wetenschappelijke informatie en
adviezen te krijgen voor de uitvoering van het
programma is samenwerking met wetenschappers en
deskundigen van internationale faam wenselijk.

(33)

Er dient te worden gezorgd voor samenhang en complementariteit tussen de acties in het kader van het
programma en de uit hoofde van andere beleidsmaatregelen en activiteiten overwogen of uitgevoerde acties, in
het bijzonder gezien de eis bij de uitvoering van elk
beleid en elk optreden van de Gemeenschap een hoog
niveau van bescherming van de menselijke gezondheid
te verzekeren.

(34)

Er moet worden aangestuurd op nauwe samenwerking
en overleg met de communautaire instanties die verantwoordelijk zijn voor risico-evaluatie, monitoring en
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onderzoek op het gebied van voedsel- en veevoederveiligheid, milieubescherming en productveiligheid.
(35)

Dit besluit stelt voor de hele looptijd van het actieplan
de financiële middelen vast die voor de begrotingsautoriteit in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure
het voornaamste referentiepunt zijn in de zin van punt
33 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999
tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure (1). De financiële middelen dienen te
beantwoorden aan de behoeften en doelstellingen van
het actieplan.

(36)

Middelen uit andere communautaire beleidsmiddelen
bestemd voor gemeenschappelijke acties onder het
programma, komen bovenop de financiële middelen
voor het programma.

(37)

Er dient voldoende flexibiliteit te zijn om de middelen te
herverdelen en de activiteiten aan te passen, met inachtneming van de behoefte aan transparantie, alsmede de
criteria voor de vaststelling en rangschikking van de
prioriteiten naar gelang van de grootte van het risico of
de mogelijke gevolgen ervan, de resultaten van de beoordeling, de verontrusting onder de bevolking, de beschikbaarheid van interventies of de mogelijkheden deze te
ontwikkelen, de subsidiariteitsaspecten, de toegevoegde
waarde en de gevolgen voor andere sectoren. Het is
evenwel noodzakelijk een evenwicht tussen de drie doelstellingen van het programma te handhaven door de
begrotingsmiddelen op billijke wijze over die doelstellingen te spreiden.

(38)

Om de doelstellingen van het programma te bereiken,
zijn praktische acties van doorslaggevend belang.
Daarom dient bij de tenuitvoerlegging van het
programma en bij de toewijzing van de middelen het
belang van praktische acties te worden benadrukt.

(39)

De voor de uitvoering van het onderhavige besluit
vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2).

(40)

De Overeenkomst inzake de Europese Economische
Ruimte (EER-overeenkomst) voorziet in ruimere samenwerking op het gebied van de volksgezondheid tussen de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en
de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die aan
de Europese Economische Ruimte (EVA/EER-landen)
deelnemen, anderzijds. Ook moet worden voorzien in de
mogelijkheid tot deelname aan dit programma door de
geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig de in de Europaovereenkomsten, in de
aanvullende protocollen en in de besluiten van de respectieve associatieraden vastgelegde voorwaarden, door
Cyprus, gefinancierd uit aanvullende kredieten overeenkomstig de met dat land overeen te komen procedures,
alsmede door Malta en Turkije, gefinancierd uit aanvullende kredieten overeenkomstig de Verdragsbepalingen.

(1) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 3.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(44)
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De landen die om toetreding hebben verzocht moeten
actief betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma en daarnaast moet er een strategische aanpak worden overwogen voor de volksgezondheid in deze landen en in het bijzonder voor hun
specifieke problemen.
Bij toetreding van nieuwe lidstaten moet de Commissie
verslag uitbrengen over de gevolgen van deze toetredingen voor het programma.
De samenwerking met derde landen en met de inzake
volksgezondheid bevoegde internationale organisaties,
zoals de WHO, de Raad van Europa en de OESO, dient
te worden bevorderd, niet alleen op het gebied van het
verzamelen en analyseren van gegevens (met inbegrip
van indicatoren), maar ook op het punt van intersectorale gezondheidsbevordering, teneinde te zorgen voor
kosteneffectiviteit, om overlapping van activiteiten en
programma's te voorkomen en synergie en interactie te
bevorderen, met name rekening houdend met specifieke
samenwerkingsregelingen, zoals die welke tussen de
WHO en de Commissie bestaat.
Ter vergroting van de waarde en de impact van het
programma moeten de genomen maatregelen periodiek
worden gevolgd en beoordeeld, ook via onafhankelijke
externe evaluaties. Het programma moet in het licht van
die beoordelingen en van de eventuele ontwikkelingen in
de algemene context van de communautaire actie inzake
de gezondheid en aanverwante gebieden kunnen worden
aangepast of gewijzigd. Het Europees Parlement wordt
op de hoogte gesteld van de jaarlijkse werkprogramma's
die door de Commissie worden opgesteld.
Het communautaire actieprogramma op het gebied van
de volksgezondheid bouwt voort op de activiteiten en de
acht programma's uit hoofde van het vroegere actiekader, alsmede op de werkzaamheden van het netwerk
voor epidemiologische surveillance en beheersing van
overdraagbare ziekten in de Gemeenschap, en zet alle in
het kader van deze acties vastgestelde doelstellingen en
maatregelen voort in de vorm van een breedgerichte en
geïntegreerde gezondheidsstrategie. De besluiten betreffende die acht programma's vallen onder het nieuwe
programma en moeten derhalve met ingang van 31
december 2002 worden ingetrokken,

BESLUITEN:

Artikel 1
Vaststelling van het programma

9.10.2002
Artikel 2

Doel en algemene doelstellingen
1. Het programma, dat een aanvulling vormt op de nationale
beleidsmaatregelen, beoogt de menselijke gezondheid te
beschermen en de volksgezondheid te verbeteren.
2.

De algemene doelstellingen van het programma zijn:

a) verbetering van de kennis en informatie ten behoeve van de
ontwikkeling van de volksgezondheid;
b) vergroting van het vermogen snel en gecoördineerd op
gezondheidsbedreigingen te reageren;
c) gezondheidsbevordering en ziektepreventie door rekening te
houden met de gezondheidsdeterminanten voor alle beleidsterreinen en activiteiten.
3.

Het programma draagt daardoor bij tot:

a) het streven naar een hoog niveau van volksgezondheidsbescherming bij de bepaling en uitvoering van elk beleid en
elk optreden van de Gemeenschap, door de bevordering van
een geïntegreerde en intersectorale gezondheidsstrategie;
b) het wegwerken van ongelijkheden op het gebied van
gezondheid;
c) het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten op alle
gebieden die onder artikel 152 van het Verdrag vallen.
Artikel 3
Communautaire acties en activiteiten
1. De in artikel 2 genoemde algemene doelstellingen van het
programma worden nagestreefd door middel van de in de
bijlage genoemde acties.
2. Deze acties worden in nauwe samenwerking met de
lidstaten uitgevoerd door middel van ondersteuning van activiteiten met een transversaal karakter die kunnen worden aangewend om alle acties of een deel ervan ten uitvoer te leggen en
die eventueel gecombineerd kunnen worden. Deze activiteiten
zijn:
a) activiteiten betreffende het toezichtsysteem en het systeem
voor een snelle reactie:
i) netwerkactiviteiten via structuren die door de lidstaten
aangewezen zijn en andere activiteiten van communautair belang met het oog op gezondheidstoezicht en het
verstrekken van nationale informatie alsook van gegevens op communautair niveau, ter ondersteuning van de
doelstellingen van het programma;
ii) acties om gezondheidsbedreigingen tegen te gaan, met
inbegrip van de belangrijkste ziekten, en op onverwachte
gebeurtenissen te reageren, onderzoek mogelijk te
maken en de reacties te coördineren;

1.
Bij dit besluit wordt een communautair actieprogramma
op het gebied van de volksgezondheid vastgesteld, hierna „het
programma” genoemd.

iii) het voorbereiden, opzetten en beheren van een passende
structurele regeling voor coördinatie en integratie van
netwerken voor gezondheidstoezicht en voor snelle
reactie op gezondheidsbedreigingen;

2.
Het programma wordt uitgevoerd in de periode van 1
januari 2003 tot en met 31 december 2008.

iv) ontwikkeling van een adequate koppeling van de acties
betreffende het toezichtsysteem en het systeem voor een
snelle actie;
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b) activiteiten betreffende gezondheidsdeterminanten:
ontwikkeling en uitvoering van activiteiten voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie doorheen alle communautaire beleidsgebieden, eventueel met medewerking van
niet-gouvernementele organisaties, innoverende of proefprojecten en netwerken van nationale instellingen en activiteiten;
c) activiteiten in verband met wetgeving:
i) werkzaamheden ter voorbereiding van de opstelling van
communautaire wetgevingsinstrumenten op het gebied
van de volksgezondheid;
ii) beoordeling van het effect van de communautaire wetgeving op de gezondheid;
iii) de coördinatie van het standpunt van de Gemeenschap
en haar lidstaten in fora waarin met de gezondheid
samenhangende aangelegenheden worden besproken;
d) activiteiten betreffende raadpleging, kennis en informatie:
i) ontwikkeling en verspreiding onder de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, de gezondheidswerkers en andere
sectoren, alsook eventueel onder andere betrokkenen en
het grote publiek, van informatie en kennis betreffende
gezondheid, waaronder statistieken, verslagen, evaluaties
en analyses, alsook van adviezen met betrekking tot
zaken die voor de Gemeenschap en de lidstaten van
belang zijn;
ii) informatie en raadpleging over gezondheid en aanverwante vraagstukken op communautair niveau, met deelname van alle betrokkenen, zoals patiëntenverenigingen,
gezondheidswerkers, medische hulpverleners, vakverenigingen, sociale partners en NGO's die op het gebied van
de volksgezondheid actief zijn;
iii) uitwisseling van ervaringen en informatie over gezondheidsvraagstukken tussen de Gemeenschap en de autoriteiten en de bevoegde organisaties in de lidstaten;
iv) stimulering van vormen van onderwijs en beroepsopleiding op het gebied van de volksgezondheid die voor de
doelstellingen van het programma relevant zijn;
v) ontwikkeling en instandhouding van netwerken voor
informatie-uitwisseling over optimale praktijken op het
gebied van de volksgezondheid en over de doeltreffendheid van het volksgezondheidsbeleid;
vi) wetenschappelijke informatie en advies inwinnen van
wetenschappers en deskundigen van hoog niveau;
vii) ondersteuning en bevordering door de Gemeenschap en
de lidstaten van activiteiten in verband met goede praktijken en richtsnoeren voor de volksgezondheid die
gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens;
e) bevordering van de coördinatie op Europees niveau van
niet-gouvernementele organisaties die activiteiten ontwikkelen die krachtens dit programma als prioritair zijn aangemerkt. Deze organisaties kunnen afzonderlijk of in de vorm
van meerdere gecoördineerde verenigingen actief zijn.
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Artikel 4

Gezamenlijke strategieën en acties
Teneinde een hoog niveau van volksgezondheidsbescherming te
bereiken bij de bepaling en uitvoering van elk beleid en elk
optreden van de Gemeenschap kunnen de doelstellingen van
het programma worden uitgevoerd als gezamenlijke strategieën
en acties door koppelingen tot stand te brengen met enerzijds
desbetreffende communautaire programma's en acties, met
name op het gebied van consumentenbescherming, sociale
bescherming, gezondheid en veiligheid op het werk, werkgelegenheid, onderzoek en technologische ontwikkeling, interne
markt, de informatiemaatschappij en informatietechnologie,
statistiek, landbouw, onderwijs, vervoer, industrie en milieu, en
anderzijds met acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor
onderzoek en de betrokken communautaire organen waarmee
de samenwerking zal worden aangemoedigd.

Artikel 5
Uitvoering van het programma
1. De Commissie draagt, in nauwe samenwerking met de
lidstaten, overeenkomstig artikel 9, zorg voor de uitvoering van
de in het programma genoemde acties en voor een harmonisch
en evenwichtig verloop van het programma.
2. Teneinde de uitvoering te begeleiden zorgt de Commissie,
via een passende structurele regeling in nauwe samenwerking
met de lidstaten, voor de coördinatie en integratie van de
netwerken voor gezondheidstoezicht en een snelle reactie op
gezondheidsbedreigingen.
3. De Commissie en de lidstaten nemen, binnen de gebieden
die tot hun respectieve bevoegdheid behoren, passende maatregelen om het programma doelmatig te laten verlopen en op het
niveau van de Gemeenschap en dat van de lidstaten mechanismen in het leven te roepen teneinde de doelstellingen van
het programma te verwezenlijken. Zij verstrekken de nodige
informatie over de uit hoofde van het programma gesteunde
acties en zorgen voor een zo breed mogelijke deelname aan
acties die via plaatselijke en gewestelijke overheden en nietgouvernementele organisaties moeten worden uitgevoerd.
4. De Commissie zet, in nauwe samenwerking met de
lidstaten, het onderzoek naar de vergelijkbaarheid van de gegevens en informatie en, waar mogelijk, naar de compatibiliteit en
interoperabiliteit van de systemen en netwerken voor de uitwisseling van gegevens en informatie in verband met de gezondheid voort.
5. Bij de uitvoering van het programma zorgt de Commissie
er tezamen met de lidstaten voor dat alle wettelijke bepalingen
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
worden nageleefd en dat er, indien nuttig, mechanismen
worden ingesteld die het vertrouwelijk karakter en de veiligheid
van deze gegevens waarborgen.
6. De Commissie draagt, in nauwe samenwerking met de
lidstaten, zorg voor de overgang tussen de acties die uit hoofde
van de in artikel 13 bedoelde volksgezondheidsprogramma's
zijn ondernomen en die bijdragen aan de prioriteiten van dit
programma, en de acties die uit hoofde van dit programma
worden uitgevoerd.
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Artikel 6
Samenhang en complementariteit
De Commissie draagt zorg voor de samenhang en complementariteit tussen de krachtens dit programma uit te voeren acties
en de acties die krachtens andere communautaire beleidsonderdelen en activiteiten, waaronder de in artikel 4 bedoelde beleidsmaatregelen, worden uitgevoerd. In het bijzonder gaat de
Commissie na welke voorstellen voor de doelstellingen en acties
van het programma relevant zijn en informeert zij het in artikel
9 bedoelde comité over de wijze waarop in deze voorstellen
rekening is gehouden met gezondheidsoverwegingen en over
de verwachte gezondheidseffecten ervan.

9.10.2002

2. De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen
met betrekking tot alle overige onderwerpen worden vastgesteld
volgens de raadplegingsprocedure van artikel 9, lid 3.

Artikel 9
Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, hierna
„het comité” genoemd.
2. Bij verwijzing naar dit lid, zijn de artikelen 4 en 7 van
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

Artikel 7

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op twee maanden.

Financiering

3. Bij verwijzing naar dit lid, zijn de artikelen 3 en 7 van
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

1.
De financiële middelen voor de uitvoering van het
programma worden voor de in artikel 1 genoemde periode
vastgesteld op 312 miljoen EUR.
Alle uitgaven voor technische en administratieve bijstand in
verband met de in artikel 3, lid 2, punt a), onder iii), bedoelde
structurele regeling en de daaruit voortvloeiende activiteiten
worden uit de algemene begroting van het programma betaald.
2.
De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit goedgekeurd binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

4.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 10
Deelname van de EVA/EER-landen, de geassocieerde
landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Malta en
Turkije
Aan het programma kunnen deelnemen:
a) de EVA/EER-landen, overeenkomstig de EER-overeenkomst;

Artikel 8
Uitvoeringsmaatregelen

b) de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig de Europaovereenkomsten, de aanvullende
protocollen daarbij en de besluiten van de respectieve associatieraden;

1.
De volgende maatregelen voor de uitvoering van dit
besluit in verband met onderstaande kwesties worden volgens
de beheersprocedure van artikel 9, lid 2, vastgesteld:

c) Cyprus, waarvan de deelneming wordt gefinancierd uit
aanvullende kredieten volgens met dat land overeen te
komen procedures;

a) de jaarplanning van de uitvoering van het programma, met
daarin de prioriteiten en de acties, met inbegrip van de
toewijzing van middelen;

d) Malta en Turkije, waarvan de deelneming wordt gefinancierd
uit aanvullende kredieten overeenkomstig het Verdrag.

b) de regelingen, criteria en procedures voor het selecteren en
financieren van de programma-acties;

Artikel 11

c) de regelingen voor de uitvoering van de in artikel 4
bedoelde gezamenlijke strategieën en acties;
d) de regelingen voor de evaluatie van het in artikel 12
bedoelde programma;
e) de regelingen voor de voorbereiding van een structurele
regeling voor coördinatie van het gezondheidstoezicht en
snelle reactie op gezondheidsbedreigingen;
f) de regelingen voor de verzending, uitwisseling en verspreiding van informatie en gegevens, alsmede de regelingen
voor snelle reactie op gezondheidsbedreigingen, onverminderd de uitvoeringsmaatregelen uit hoofde van Besluit nr.
2119/98/EG.

Internationale samenwerking
Bij de uitvoering van het programma wordt de samenwerking
met derde landen en met de voor volksgezondheid bevoegde
internationale organisaties, met name de Wereldgezondheidsorganisatie, de Raad van Europa en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en met organisaties die
van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid, zoals de
Wereldhandelsorganisatie en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, volgens de procedure van artikel
9, lid 3, aangemoedigd. In het bijzonder moeten het gezondheidsinformatiesysteem en het vermogen om op gezondheidsbedreigingen te reageren, waar passend en mogelijk, gecoördineerd
worden
met
de
activiteiten
van
de
Wereldgezondheidsorganisatie.
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Artikel 12
Monitoring, beoordeling en verspreiding van de resultaten
1.
De Commissie houdt, in nauwe samenwerking met de
lidstaten en eventueel bijgestaan door deskundigen, regelmatig
toezicht op de uitvoering van de programma-acties in het licht
van de doelstellingen. De Commissie brengt het comité daar
jaarlijks verslag over uit. De Commissie doet een kopie van haar
voornaamste bevindingen toekomen aan het Europees Parlement en de Raad.
2.
Op verzoek van de Commissie verstrekken de lidstaten
informatie over de verwezenlijking en de weerslag van dit
programma.
3.
Vóór het verstrijken van het vierde programmajaar laat de
Commissie door onafhankelijke gekwalificeerde deskundigen
een externe evaluatie maken van de uitvoering en resultaten
van de eerste drie jaar van het programma. De Commissie gaat
tevens na welk effect het programma op de gezondheid heeft
gehad en of de middelen efficiënt gebruikt zijn, alsmede of er
samenhang en complementariteit bestaat met andere programma's, acties en initiatieven die in het kader van andere communautaire beleidsmaatregelen en activiteiten worden uitgevoerd.
De Commissie deelt de conclusies en haar commentaar aan het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's mee. Tevens legt de Commissie, aan het
einde van het jaar dat volgt op het einde van het programma,
een eindverslag over de uitvoering van het programma voor
aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
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4. De Commissie stelt de resultaten van de acties en de
evaluatieverslagen voor het publiek beschikbaar.
Artikel 13
Intrekking
De volgende besluiten worden met ingang van 31 december
2002 ingetrokken:
Besluit nr. 645/96/EG, Besluit nr. 646/96/EG, Besluit nr. 647/
96/EG, Besluit nr. 102/97/EG, Besluit nr. 1400/97/EG, Besluit
nr. 372/1999/EG, Besluit nr. 1295/1999/EG en Besluit nr.
1296/1999/EG.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 23 september 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitster

P. COX

M. FISCHER BOEL
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BIJLAGE
ACTIES EN ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN
1. Verbetering van de kennis en informatie over gezondheid, met het oog op een betere volksgezondheid, door
1.1. het opzetten en beheren van een duurzaam systeem voor gezondheidsbewaking om vergelijkbare, kwantitatieve
en kwalitatieve indicatoren op communautair niveau vast te stellen op basis van de besprekingen en de behaalde
resultaten en om onderling vergelijkbare en leeftijd- en genderspecifieke informatie te verzamelen, te analyseren
en te verspreiden over de volksgezondheid op communautair niveau met betrekking tot de gezondheidssituatie,
het gezondheidsbeleid, en gezondheidsdeterminanten zoals demografie, geografie en sociaal-economische situatie, persoonlijke en biologische factoren, gedrag dat de gezondheid beïnvloedt, zoals drugsmisbruik, voeding,
fysieke activiteiten, seksueel gedrag, leef- en arbeidsomstandigheden alsook milieuomstandigheden, en bijzonder
belang te hechten aan de ongelijkheden op gezondheidsgebied;
1.2. het opzetten van een systeem voor waarschuwing, vroegtijdige ontdekking en surveillance van gezondheidsbedreigingen, zowel voor overdraagbare ziekten, inbegrepen het gevaar van grensoverschrijdende verbreiding van
ziekten (resistentie inclusief), als voor niet-overdraagbare ziekten;
1.3. verbetering van het systeem voor de overdracht en de uitwisseling van informatie en gezondheidsgegevens, waaronder publieke toegang;
1.4. het opzetten en gebruiken van mechanismen voor analyse, advies, rapportering, informatie en raadpleging tussen
lidstaten en betrokkenen aangaande gezondheidskwesties op Gemeenschapsniveau;
1.5. het verbeteren van de analyses en de kennis van de invloed van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid en
van andere communautaire beleidsmaatregelen en activiteiten, zoals de interne markt, op de gezondheidsstelsels,
met name van de bijdrage daarvan aan een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, met
inbegrip van het ontwikkelen van criteria en methoden om het beleid en het effect daarvan op de gezondheid te
beoordelen en van andere verbindingen tussen volksgezondheid en andere takken van beleid;
1.6. het evalueren, analyseren en ondersteunen van uitwisseling van ervaring op het gebied van gezondheidstechnologieën, met inbegrip van het gebruik van nieuwe informatietechnologieën;
1.7. het ondersteunen van de uitwisseling van informatie over en ervaring met goede praktijken;
1.8. het uitwerken en uitvoeren in samenhang met de plannen in het kader van e-Europa, van gemeenschappelijke
beleidsmaatregelen ter verbetering van de beschikbaarheid voor het publiek op het internet van informatie over
gezondheidsaangelegenheden, en om na te gaan of er mogelijkheden bestaan om een systeem van communautaire labels in te voeren voor de goedkeuring van internetsites.
De bestaande gegevens en de informatie die het systeem oplevert, zijn onmiddellijk toegankelijk voor de Gemeenschap, de bevoegde gebruikers in de lidstaten en in voorkomend geval internationale organisaties.
De statistieken van het systeem zullen in samenwerking met de lidstaten worden uitgewerkt, zo nodig aan de hand
van het communautair statistisch programma, teneinde synergie te bevorderen en doublures te voorkomen.
2. Vergroting van het vermogen om snel en gecoördineerd op gezondheidsbedreigingen te reageren via:
2.1. vergroting van het vermogen om overdraagbare ziekten aan te pakken door ondersteuning van de verdere
uitvoering van Beschikking nr. 2119/98/EG tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance
en beheersing van overdraagbare ziekten in de Gemeenschap;
2.2. ondersteuning van het netwerk, in de lidstaten en in de landen die uit hoofde van artikel 10 van onderhavig
besluit aan het programma deelnemen, met name in verband met gemeenschappelijk onderzoek, opleiding,
permanente evaluatie en kwaliteitsgarantie, en eventueel in verband met de bijdrage van dit netwerk aan de activiteiten die zijn beschreven in de punten 1.2 en 1.3 van deze bijlage;
2.3. ontwikkeling van strategieën en mechanismen voor preventie, informatie-uitwisseling en reacties op bedreigingen door niet-overdraagbare ziekten, met inbegrip van genderspecifieke gezondheidsbedreigingen en zeldzame ziekten;
2.4. uitwisseling van informatie over strategieën om het hoofd te bieden aan fysische, chemische of biologische
gezondheidsbedreigingen in noodsituaties, met inbegrip in geval van terreurdaden, en zo nodig ontwikkeling of
gebruik van communautaire vormen van aanpak en mechanismen;
2.5. uitwisseling van informatie over inentings- en immuniseringsstrategieën;
2.6. verbetering van de veiligheid en de kwaliteit van organen en stoffen van menselijke oorsprong, met inbegrip van
bloed, bloedbestanddelen en bloedprecursoren, door hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te ontwikkelen voor
de inzameling, bewerking, opslag en distributie;
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2.7. toepassen van bewakingsnetwerken voor menselijke producten zoals bloed, bloedbestanddelen en bloedprecursoren;
2.8. bevordering van strategieën en maatregelen ter bescherming van de menselijke gezondheid tegen mogelijke schadelijke gevolgen van milieu-agentia zoals ioniserende en niet-ioniserende straling en lawaai;
2.9. ontwikkelen van strategieën ter vermindering van de resistentie tegen antibiotica.
3. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie door middel van maatregelen die zowel betrekking hebben op gezondheidsdeterminanten als op alle communautaire beleidsterreinen en activiteiten door met name:
3.1. uitwerking en uitvoering van strategieën betreffende bewustmaking aangaande aan leefstijl gebonden gezondheidsdeterminanten zoals voeding, lichaamsbeweging, tabak, alcohol, drugs en andere stoffen, alsmede betreffende geestelijke gezondheid, waaronder maatregelen die op alle communautaire beleidsterreinen en in alle leeftijd- en genderspecifieke strategieën getroffen moeten worden;
3.2. het analyseren van de situatie en uitwerken van strategieën betreffende sociaal-economische gezondheidsdeterminanten om ongelijkheden op het gebied van de gezondheid op te sporen en weg te werken en om de invloed
van sociaal-economische factoren op de gezondheid te beoordelen;
3.3. het analyseren van de situatie en uitwerken van strategieën inzake gezondheidsdeterminanten in verband met
het milieu en bijdragen aan het vaststellen en beoordelen van de gevolgen van milieufactoren voor de gezondheid;
3.4. het analyseren van de situatie en informatie-uitwisseling in verband met genetische determinanten, alsmede genetische opsporing;
3.5. het ontwikkelen van methodes om de kwaliteit en de doeltreffendheid van de strategieën en maatregelen voor
gezondheidsbevordering te evalueren;
3.6. het stimuleren van relevante opleidingsactiviteiten met betrekking tot de bovenstaande maatregelen.
4. Ondersteunende maatregelen
4.1. Voor de in artikel 3 bedoelde acties en activiteiten kan communautaire steun worden verleend.
4.2. Bij de uitvoering van het programma kan de Commissie extra middelen nodig hebben, onder meer in verband
met het inschakelen van deskundigen, bijvoorbeeld voor het systeem van toezicht, de evaluatie van het
programma of het uitwerken van nieuwe wetgeving. De Commissie kan ook deskundigen inschakelen voor de
structurele regeling van de Gemeenschap voor de coördinatie en integratie van netwerken voor ziektebewaking
en de snelle reactie op gezondheidsbedreigingen. Het in artikel 12, lid 1, bedoelde verslag gaat zo nodig vergezeld van voorstellen betreffende de aanpassing van de vereisten.
4.3. De Commissie kan tevens activiteiten op het gebied van informatie, publicatie en verspreiding van acties
ontplooien. Ook kan zij evaluatiestudies verrichten en seminars, colloquia of andere bijeenkomsten van deskundigen organiseren.
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VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE
Verklaring over structurele regelingen
Met het oog op een doeltreffende uitvoering van het programma overeenkomstig artikel 5 van het besluit
zal de Commissie het volgende doen:
1. Zij zal de nodige maatregelen nemen om het krachtens de artikelen 8 en 9 van het besluit ingestelde
comité goed te laten functioneren. Dat comité zal bestaan uit door de lidstaten aangewezen vertegenwoordigers, zoals bepaald in Besluit 1999/468/EG.
2. Onder volledige eerbiediging van artikel 218, lid 2, van het EG-Verdrag zal de Commissie haar diensten
optimaal doen functioneren om de verwezenlijking van de drie algemene doelstellingen zoals aangegeven in artikel 2 van het besluit te vergemakkelijken.
3. Overeenkomstig punt 4 van de bijlage bij het besluit zal de Commissie zich laten bijstaan door wetenschappelijke en technische deskundigen op de verschillende actiegebieden van het programma. Die
deskundigen werken voor de diensten van de Commissie overeenkomstig de desbetreffende administratieve voorschriften.
4. Ook beoogt de Commissie ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die zij in haar mededeling
over externalisering (COM(2000) 788) en haar verordeningsvoorstel (COM(2001) 808) heeft aangegeven. Mogelijk richt zij een uitvoerend agentschap op om haar bij de uitvoering van bepaalde taken
van het programma bij te staan wanneer het bedoelde verordeningsvoorstel, dat nu bij de Raad in
behandeling is, is goedgekeurd.
Verder verklaart de Commissie dat de hierboven in de punten 1 en 2 aangegeven maatregelen uiterlijk
begin 2003, als het programma in werking treedt, worden genomen; met punt 3 zal in een vroeg stadium
van het programma worden begonnen zodra de daarvoor benodigde regelingen kunnen worden getroffen
en het in punt 4 genoemde zal later in overweging worden genomen, na goedkeuring van het bedoelde
verordeningsvoorstel.
Verklaring ad artikel 7
De financiële middelen voor het programma worden in het licht van zowel de toetreding van nieuwe
lidstaten als de voorbereiding van de herziening van de financiële vooruitzichten opnieuw bezien, met
inachtneming van de instelling van de structurele regelingen en van de ontwikkelingen ten aanzien van de
belangrijkste prioriteiten; zo nodig zullen financiële voorstellen worden gedaan.
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VERORDENING (EG) Nr. 1787/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 2002
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de periodes
die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de
forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 8 oktober 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
060
096
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
096
388
400
512
804
999
052
999

70,6
93,0
33,6
65,7
95,3
95,3
84,0
84,0
69,4
60,1
58,0
48,4
59,0
113,0
124,7
204,0
147,2
41,3
72,7
58,9
85,1
74,7
66,5
94,2
94,2

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1788/2002 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 2002
inzake de stopzetting van de visserij op Noorse garnaal door vaartuigen die de vlag van Zweden
voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2846/98 (2), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2555/2001 van de Raad van 18
december 2001 tot vaststelling, voor het jaar 2002, van
de vangstmogelijkheden die gelden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de wateren van de
Gemeenschap en, wat vaartuigen van de Gemeenschap
betreft, in andere wateren met vangstbeperkingen (3), zijn
voor 2002 quota voor Noorse garnaal vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het beschikbare quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden Noorse garnaal die in de Noorse
wateren bezuiden 62° 00' NB zijn gevangen door vaar-

tuigen die de vlag van Zweden voeren of die in Zweden
zijn geregistreerd, het voor 2002 toegewezen quotum
bereikt. Zweden heeft het vissen op dit bestand verboden
met ingang van 8 april 2002. Deze datum moet dan ook
worden aangehouden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden Noorse garnaal die in de Noorse wateren
bezuiden 62° 00' NB zijn gevangen door vaartuigen die de vlag
van Zweden voeren of die in Zweden zijn geregistreerd, worden
geacht het voor 2002 aan Zweden toegewezen quotum te
hebben bereikt.
De visserij op Noorse garnaal in de Noorse wateren bezuiden
62° 00' NB door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren of
die in Zweden zijn geregistreerd, alsmede het aan boord
houden, het overslaan en het lossen van vis uit dit bestand door
deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum van toepassing
van deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 8 april 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1.
(2) PB L 358 van 31.12.1998, blz. 5.
(3) PB L 347 van 31.12.2001, blz. 1.
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RICHTLĲN 2002/65/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 23 september 2002
betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wĳziging van de
Richtlĳnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel
95,

vertrouwen van de consument in het gebruik van
nieuwe technieken voor het kopen op afstand van financiële diensten, zoals de elektronische handel, versterken.

(6)

Deze richtlĳn dient overeenkomstig het Verdrag en het
afgeleid recht te worden toegepast, Richtlĳn 2000/
31/EG (4) betreffende de e-handel daarbĳ inbegrepen,
waarbĳ laatstgenoemde richtlĳn uitsluitend van toepassing is op de transacties die onder die richtlĳn vallen.

(7)

Deze richtlĳn strekt tot verwezenlĳking van bovengenoemde doelstellingen onverminderd communautaire of
nationale wetgeving inzake het vrĳ verrichten van diensten of, in voorkomend geval, aan het toezicht door de
lidstaat van ontvangst en/of de vergunnings- of
toezichtstelsels in de lidstaten, wanneer dit verenigbaar is
met het Gemeenschapsrecht.

(8)

Deze richtlĳn, en met name de bepalingen met betrekking tot informatie over contractuele clausules inzake
het op de overeenkomst van toepassing zĳnde recht
en/of de bevoegde rechter, doet geen afbreuk aan de
toepasselĳkheid op de verkoop op afstand van financiële
diensten van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad
van 22 december 2000 betreffende de rechterlĳke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlĳke en handelszaken (5) en van het
Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

(9)

Voor de doeleinden van het actieplan voor financiële
diensten is in bepaalde gebieden een nog betere bescherming van de consument vereist. Dit betekent een grotere
convergentie in onder meer niet-geharmoniseerde collectieve beleggingsfondsen, gedragscodes voor beleggingsdiensten en consumentenkredieten. In afwachting van
die grotere convergentie moet ervoor gezorgd worden
dat de bescherming van de consument op een hoog peil
blĳft.

(10)

Richtlĳn 97/7/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van
de consument bĳ op afstand gesloten overeenkomsten (6) bevat de voornaamste bepalingen betreffende op
afstand gesloten overeenkomsten inzake goederen en
diensten tussen een aanbieder en een consument. Deze
richtlĳn heeft echter geen betrekking op financiële diensten.

Gezien het voorstel van de Commissie ( ),
1

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In het kader van de verwezenlĳking van de doelstellingen van de interne markt dienen maatregelen te
worden genomen om deze interne markt geleidelĳk te
versterken en deze maatregelen dienen bĳ te dragen tot
een hoog niveau van consumentenbescherming overeenkomstig de artikelen 95 en 153 van het Verdrag.

(2)

De verkoop op afstand van financiële diensten zal voor
de consumenten zowel als voor de aanbieders van financiële diensten een van de voornaamste tastbare resultaten van de voltooiing van de interne markt vormen.

(3)

In het kader van de interne markt is het voor de consumenten van belang om zonder discriminatie toegang te
hebben tot een zo breed mogelĳke verscheidenheid van
in de Gemeenschap verkrĳgbare financiële diensten,
zodat zĳ de dienst kunnen kiezen die het best in hun
behoeften voorziet. Om de keuzevrĳheid — een essentieel recht voor de consument — te garanderen, is een
hoog niveau van consumentenbescherming nodig
teneinde het vertrouwen van de consument in de
verkoop op afstand te versterken.

(4)

Het is voor de goede werking van de interne markt
essentieel dat de consumenten kunnen onderhandelen en
overeenkomsten kunnen sluiten met een in andere
lidstaten gevestigde aanbieder, ongeacht of deze
aanbieder tevens een vestiging heeft in het land waar de
consument woont.

(5)

Financiële diensten zĳn wegens hun immaterieel
karakter bĳzonder geschikt voor verkoop op afstand en
de invoering van een wettelĳk kader moet het

(1) PB C 385 van 11.12.1998, blz. 10 en
PB C 177 E van 27.6.2000, blz. 21.
(2) PB C 169 van 16.6.1999, blz. 43.
(3) Advies uitgebracht door het Europees Parlement op 5 mei 1999
(PB C 279 van 1.10.1999, blz. 207), gemeenschappelĳk standpunt van de Raad van 19 december 2001 (PB C 58 E van
5.3.2002, blz. 32) en besluit van het Europees Parlement van 14
mei 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad). Besluit van
de Raad van 26 juni 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(4) PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
(5) PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.
(6) PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.
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(11)

De Commissie heeft in de door haar verrichte analyse,
die erop gericht was te bepalen of specifieke maatregelen
op het gebied van de financiële diensten nodig zĳn, alle
belanghebbende partĳen uitgenodigd om hun mening
kenbaar te maken, met name in verband met de opstelling van haar groenboek „Financiële diensten: voldoen
aan de verwachtingen van de consument”. Uit het in dit
verband gevoerde overleg is de noodzaak gebleken om
de consumentenbescherming op dit gebied te versterken.
De Commissie heeft derhalve besloten een specifiek
voorstel inzake de verkoop op afstand van financiële
diensten te formuleren.

(12)

Indien de lidstaten tegenstrĳdige of uiteenlopende regelingen zouden vaststellen om de consumenten bĳ de
verkoop op afstand van financiële diensten te
beschermen, zou zulks een negatief effect hebben op de
werking van de interne markt en op de concurrentie
tussen bedrĳven in deze markt. Derhalve is het noodzakelĳk terzake op communautair niveau gemeenschappelĳke regels in te voeren, zonder daarbĳ de algemene
bescherming van de consument in de lidstaten aan te
tasten.

(13)

Door deze richtlĳn moet een hoog niveau van consumentenbescherming worden gewaarborgd, teneinde het
vrĳe verkeer van financiële diensten te verzekeren. De
lidstaten mogen geen andere bepalingen opleggen dan
die welke deze richtlĳn voor de door haar geharmoniseerde gebieden vaststelt, tenzĳ specifiek anders aangegeven in deze richtlĳn.

(14)

Deze richtlĳn bestrĳkt alle financiële diensten die op
afstand kunnen worden verricht. Sommige financiële
diensten vallen evenwel onder specifieke communautaire
regelgeving welke op deze financiële diensten van
toepassing blĳft. Niettemin is het wenselĳk beginselen
vast te stellen met betrekking tot de verkoop op afstand
van dergelĳke diensten.

(15)

(16)

Een overeenkomst op afstand wordt gekenmerkt door
het gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand. Die verschillende technieken worden
gebruikt in het kader van een georganiseerd systeem
voor verkoop of dienstverrichting op afstand zonder dat
de aanbieder en de consument gelĳktĳdig aanwezig zĳn.
De voortdurende ontwikkeling van deze technieken
noopt ertoe beginselen vast te stellen die ook voor nog
maar weinig gebruikte technieken gelden. Derhalve zĳn
overeenkomsten op afstand diegene waarbĳ het aanbod,
de onderhandeling en het sluiten op afstand gebeuren.
Eenzelfde overeenkomst bestaande uit opeenvolgende
verrichtingen of een reeks in de tĳd gespreide, aparte
verrichtingen van dezelfde aard kan in de verschillende
lidstaten uiteenlopende juridische kwalificaties krĳgen.
Het is echter van belang dat deze richtlĳn in alle
lidstaten op dezelfde wĳze wordt toegepast. Met het oog
hierop moet ervan worden uitgegaan dat deze richtlĳn
van toepassing is op de eerste van een reeks opeenvolgende verrichtingen of de eerste van een reeks in de tĳd
gespreide, aparte verrichtingen die geacht kunnen
worden een geheel te vormen, zulks ongeacht de vraag
of die verrichting of reeks verrichtingen in slechts één
overeenkomst dan wel in opeenvolgende aparte overeenkomsten is of zĳn geregeld.
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(17)

Onder een „initieel akkoord over diensten” wordt
bĳvoorbeeld verstaan het openen van een bankrekening,
het aanschaffen van een kredietkaart, het afsluiten van
een portefeuillebeheerscontract. Onder „verrichtingen”
wordt bĳvoorbeeld verstaan geld op een bankrekening
deponeren of ervan opnemen, betalen met een kredietkaart, transacties verrichten in het kader van een portefeuillebeheerscontract. Het toevoegen van nieuwe
elementen aan een initieel akkoord over diensten, zoals
de mogelĳkheid om een instrument voor elektronisch
betalen te gebruiken in combinatie met een bestaande
bankrekening, vormt geen „verrichting”, maar een
aanvullende overeenkomst, waarop deze richtlĳn van
toepassing is. De inschrĳving op nieuwe rechten van
deelneming in dezelfde instelling voor collectieve belegging wordt als één van een reeks „opeenvolgende
verrichtingen van dezelfde aard” beschouwd.

(18)

Deze richtlĳn bestrĳkt een door de financiële dienstverrichter georganiseerd dienstverrichtingsstelsel, met
uitsluiting van het strikt incidenteel verrichten van diensten buiten een commerciële structuur die erop gericht is
overeenkomsten op afstand te sluiten.

(19)

De aanbieder is de persoon die de diensten op afstand
verricht. Deze richtlĳn dient echter ook van toepassing
te zĳn indien bĳ een of meer stadia van de verkoop een
tussenpersoon betrokken is. Gelet op de aard en de mate
van deze betrokkenheid, dienen de desbetreffende bepalingen van deze richtlĳn ook op een dergelĳke tussenpersoon van toepassing te zĳn, ongeacht diens juridische
status.

(20)

Onder duurzame dragers worden met name verstaan
computerdiskettes, cd-rom's, DVD's en de harde schĳf
van de computer van de consument waarop de elektronische post wordt opgeslagen, maar niet internetwebsites, tenzĳ die voldoen aan de in de definitie van
duurzame drager opgenomen criteria.

(21)

Het gebruik van technieken voor communicatie op
afstand mag niet tot een ongerechtvaardigde vermindering van de aan de consument verstrekte informatie
leiden. Deze richtlĳn bevat ter wille van de doorzichtigheid minimumvereisten om ervoor te zorgen dat de
consument voldoende wordt ingelicht, zowel voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst als daarna.
De consument moet vóór de sluiting van de overeenkomst de nodige informatie ontvangen om de aangeboden financiële dienst op zĳn waarde te kunnen
schatten en zo een beter geïnformeerde keuze te kunnen
maken. De aanbieder moet uitdrukkelĳk vermelden hoe
lang zĳn aanbod ongewĳzigd van kracht blĳft.

(22)

De in deze richtlĳn genoemde informatie-elementen
betreffen informatie van algemene aard die voor alle
soorten financiële diensten geldt. Andere informatievereisten in verband met een bepaalde dienst, zoals de
dekking van een verzekeringspolis worden niet alleen in
deze richtlĳn gespecificeerd. Dergelĳke informatie dient,
naar gelang van het geval, te worden verstrekt overeenkomstig de terzake geldende communautaire wetgeving
of overeenkomstig de nationale wetgeving strokend met
het Gemeenschapsrecht.
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(23)

Voor een optimale bescherming van de consument is het
van belang dat deze voldoende wordt ingelicht over de
bepalingen van deze richtlĳn en van eventuele gedragscodes terzake, en dat hĳ beschikt over een herroepingsrecht.

(24)

Wanneer het herroepingsrecht niet van toepassing is
omdat de consument uitdrukkelĳk om de uitvoering van
een overeenkomst verzoekt, moet de aanbieder de
consument daarvan in kennis stellen.

(25)

De consument moet tegen ongevraagde verstrekking van
diensten worden beschermd; hĳ moet bĳ ongevraagde
verstrekking van diensten van alle verplichtingen zĳn
ontheven, waarbĳ het feit dat de consument niet
reageert, niet kan worden uitgelegd als zou hĳ met de
verstrekking instemmen. Deze regel doet echter geen
afbreuk aan de stilzwĳgende verlenging van tussen
partĳen op geldige wĳze gesloten overeenkomsten,
indien het recht van de lidstaten een dergelĳke stilzwĳgende verlenging toestaat.

(26)

De lidstaten dienen passende maatregelen te nemen om
consumenten die niet via bepaalde communicatiemiddelen of op bepaalde tĳdstippen wensen te worden
benaderd, op doeltreffende wĳze tegen dergelĳke
contacten te beschermen. Deze richtlĳn doet geen
afbreuk aan de specifieke waarborgen die de consument
geboden worden door de communautaire wetgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en
de persoonlĳke levenssfeer.

(27)

Voor de bescherming van de consument dienen de
lidstaten voor de beslechting van eventuele geschillen
tussen consumenten en aanbieders te zorgen voor
passende en doelmatige klachten- en verhaalsprocedures,
eventueel gebruikmakend van bestaande procedures.

(28)

Het is wenselĳk dat de lidstaten de publiekrechtelĳke of
privaatrechtelĳke instanties die voor de buitengerechtelĳke beslechting van geschillen zĳn opgericht, aanmoedigen samen te werken bĳ het oplossen van grensoverschrĳdende geschillen. Deze samenwerking zou met
name kunnen beogen de consument in staat te stellen
zich met klachten over in andere lidstaten gevestigde
aanbieders te richten tot de buitengerechtelĳke organen
in de lidstaat waar hĳ woont. De oprichting van
FIN-NET biedt een verhoogde bĳstand aan consumenten
wanneer zĳ gebruikmaken van grensoverschrĳdende
diensten.

(29)

Deze richtlĳn laat de uitbreiding door de lidstaten, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht, van de door deze
richtlĳn geboden bescherming tot organisaties zonder
winstoogmerk of tot personen die van financiële diensten gebruikmaken om ondernemer te worden, onverlet.
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(32)

De Gemeenschap en de lidstaten zĳn in het kader van de
algemene overeenkomst inzake de handel in diensten
(GATS) verbintenissen aangegaan betreffende de mogelĳkheid voor de consumenten om in het buitenland
bancaire en beleggingsdiensten aan te kopen. De GATS
staat de lidstaten toe op prudentiële gronden maatregelen te nemen, onder andere ter bescherming van
beleggers, depositohouders, polishouders of personen
aan wie een aanbieder van financiële diensten een financiële dienst verschuldigd is. Dergelĳke maatregelen
mogen geen beperkingen opleggen die verder gaan dan
voor de bescherming van de consumenten noodzakelĳk
is.

(33)

Met het oog op de aanneming van deze richtlĳn dient
het toepassingsgebied van de Richtlĳnen 97/7/EG en
98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van
19 mei 1998 betreffende het doen staken van inbreuken
in het kader van de bescherming van de consumentenbelangen (1) te worden aangepast, hetgeen eveneens geldt
voor de draagwĳdte van de opzeggingstermĳn in
Richtlĳn 90/619/EEG van de Raad van 8 november
1990 tot coördinatie van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrĳf en tot vaststelling van de bepalingen ter
bevordering van de daadwerkelĳke uitoefening van het
vrĳ verrichten van diensten (2).

(34)

Aangezien de doelstelling van deze maatregel, namelĳk
het opstellen van gemeenschappelĳke regels voor de
verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten, onvoldoende door de lidstaten kan worden
verwezenlĳkt en derhalve beter op het niveau van de
Gemeenschap kan geschieden, kan de Gemeenschap
overeenkomstig het beginsel van subsidiariteit als
bedoeld in artikel 5 van het Verdrag maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het beginsel van evenredigheid
als bedoeld in genoemd artikel gaat deze richtlĳn niet
verder dan hetgeen noodzakelĳk is om deze doelstelling
te bereiken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel en toepassingsgebied
1.
Deze richtlĳn heeft tot doel de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten inzake de verkoop op
afstand van financiële diensten aan consumenten nader tot
elkaar te brengen.

(30)

Deze richtlĳn bestrĳkt de gevallen waarin de nationale
wetgeving het concept kent van de consument die een
bindende contractuele verklaring aflegt.

2.
In geval van overeenkomsten betreffende financiële diensten die een initieel akkoord over diensten omvatten, gevolgd
door opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tĳd
gespreide aparte verrichtingen van dezelfde aard, is deze
richtlĳn alleen van toepassing op het initiële akkoord.

(31)

De bepaling in deze richtlĳn over de taalkeuze van de
aanbieder laat de conform de Gemeenschapswetgeving
vastgestelde nationale bepalingen met betrekking tot de
taalkeuze onverlet.

(1) PB
bĳ
(2) PB
bĳ

L 166 van 11.6.1998, blz. 51. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd
Richtlĳn 2000/31/EG (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
L 330 van 29.11.1990, blz. 50. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd
Richtlĳn 92/96/EEG (PB L 360 van 9.12.1992, blz. 1).
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Ingeval een initieel akkoord over diensten ontbreekt, maar de
opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tĳd gespreide
aparte verrichtingen van dezelfde aard tussen dezelfde overeenkomstsluitende partĳen worden uitgevoerd, zĳn de artikelen 3
en 4 uitsluitend van toepassing wanneer de eerste verrichting
wordt uitgevoerd. Indien er evenwel langer dan één jaar geen
verrichting van dezelfde aard wordt uitgevoerd, wordt de
uitvoering van de volgende verrichting geacht de uitvoering
van de eerste van een nieuwe reeks verrichtingen te zĳn en zĳn
de artikelen 3 en 4 dienovereenkomstig van toepassing.
Artikel 2
Definities
In deze richtlĳn wordt verstaan onder:
a) overeenkomst op afstand: elke overeenkomst inzake financiële diensten tussen een aanbieder en een consument die
wordt gesloten in het kader van een door de aanbieder
georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverrichting op
afstand, waarbĳ voor deze overeenkomst tot en met de
sluiting ervan uitsluitend gebruikgemaakt wordt van een of
meer technieken voor communicatie op afstand;
b) financiële dienst: iedere dienst van bancaire aard of op het
gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele
pensioenen, beleggingen en betalingen;
c) aanbieder: iedere natuurlĳke persoon of privaatrechtelĳke
dan wel publiekrechtelĳke rechtspersoon die in het kader
van zĳn bedrĳfs- of beroepsactiviteit optreedt als de contractuele verrichter van diensten op grond van overeenkomsten
op afstand;
d) consument: iedere natuurlĳke persoon die bĳ overeenkomsten op afstand handelt voor doeleinden die buiten zĳn
bedrĳfs- of beroepsactiviteit vallen;
e) techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat,
zonder gelĳktĳdige fysieke aanwezigheid van aanbieder en
consument, kan worden gebruikt voor de verkoop op
afstand van een dienst tussen die partĳen;
f) duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de consument in
staat stelt om persoonlĳk aan hem gerichte informatie op te
slaan op een wĳze die deze informatie toegankelĳk maakt
voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en
die een ongewĳzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelĳk maakt;
g) exploitant of aanbieder van techniek voor communicatie op
afstand: iedere natuurlĳke persoon of publiekrechtelĳke dan
wel privaatrechtelĳke rechtspersoon die bedrĳfs- of beroepshalve een of meer technieken voor communicatie op
afstand aan aanbieders ter beschikking stelt.
Artikel 3
Vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aan de
consument te verstrekken informatie
1.
De consument ontvangt geruime tĳd voordat hĳ is
gebonden door een overeenkomst op afstand of een aanbod, de
volgende informatie betreffende:
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1. d e a a n b i e d e r
a) de identiteit en het hoofdbedrĳf van de aanbieder, het
geografische adres waar de aanbieder gevestigd is en enig
ander geografisch adres dat relevant is voor de betrekkingen tussen consument en aanbieder;
b) de identiteit van de eventuele vertegenwoordiger van de
aanbieder in de lidstaat waar de consument woont, en
het geografische adres dat relevant is voor de betrekkingen tussen de consument en de vertegenwoordiger;
c) indien de consument te maken heeft met een andere
beroepsbeoefenaar dan de aanbieder, de identiteit van die
beroepsbeoefenaar, de hoedanigheid waarin hĳ tegenover
de consument optreedt en het geografische adres dat
relevant is voor de betrekkingen tussen de consument en
deze beroepsbeoefenaar;
d) indien de aanbieder ingeschreven staat in een handels- of
soortgelĳk openbaar register, het handelsregister waar de
aanbieder staat ingeschreven en zĳn inschrĳvingsnummer of een soortgelĳke wĳze van identificatie in dat
register;
e) wanneer de activiteiten van de aanbieder onderworpen
zĳn aan een vergunningsstelsel, de gegevens over de
bevoegde toezichthoudende autoriteit;
2. d e f i n a n c i ë l e d i e n s t
a) een beschrĳving van de belangrĳkste kenmerken van de
financiële dienst;
b) de totale prĳs die de consument aan de aanbieder moet
betalen voor de financiële dienst, met inbegrip van alle
daarmee samenhangende vergoedingen, kosten en
uitgaven, alsmede alle belastingen die via de aanbieder
worden betaald, of, wanneer de exacte prĳs niet kan
worden aangegeven, de grondslag voor de berekening
van de prĳs, zodat de consument de prĳs kan verifiëren;
c) in voorkomend geval, het feit dat de financiële dienst
betrekking heeft op instrumenten die bĳzondere risico's
met zich meebrengen in verband met hun specifieke
kenmerken of de uit te voeren verrichtingen, of waarvan
de prĳs afhangt van schommelingen op de financiële
markten waarop de aanbieder geen invloed heeft,
alsmede het feit dat in het verleden behaalde resultaten
geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten;
d) het feit dat er andere belastingen en/of kosten kunnen
bestaan die niet via de aanbieder worden betaald of door
hem worden opgelegd;
e) eventuele beperkingen van de geldigheidsduur van de
verstrekte informatie;
f) de wĳze van betaling en uitvoering;
g) specifieke extra kosten die de consument eventueel voor
het gebruik van de techniek voor communicatie op
afstand worden aangerekend;
3. d e o v e r e e n k o m s t o p a f s t a n d
a) het al dan niet bestaan van het in artikel 6 bedoelde
herroepingsrecht, en, waar dat recht bestaat, de duur van
en de voorwaarden voor de uitoefening van dat recht,
met inbegrip van informatie over het bedrag dat de
consument gehouden kan zĳn te betalen op grond van
artikel 7, lid 1, alsook de gevolgen van niet-uitoefening
van dat recht;
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b) de minimumduur van de op afstand te sluiten overeenkomst bĳ permanente of periodieke verrichting van
financiële diensten;
c) informatie betreffende het eventuele recht van de partĳen
om de overeenkomst vroegtĳdig of eenzĳdig op te
zeggen op grond van de bepalingen van de overeenkomst, en eventuele contractuele boetes voor een
dergelĳk geval;
d) praktische instructies voor de uitoefening van het herroepingsrecht, onder andere naar welk adres de kennisgeving van de herroeping moet worden gezonden;
e) de lidstaat of lidstaten waarvan de wetgevingen door de
aanbieder worden gebruikt als grondslag voor de
totstandbrenging van betrekkingen met de consument
voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst;
f) contractuele bepalingen inzake het op de overeenkomst
toepasselĳke recht en/of inzake de bevoegde rechter;
g) de taal of talen waarin de contractvoorwaarden en de in
dit artikel bedoelde voorafgaande informatie worden
verstrekt, en voorts de taal of talen waarin de aanbieder,
met instemming van de consument, toezegt te zullen
communiceren gedurende de looptĳd van de overeenkomst;
4. r e c h t s m i d d e l e n
a) eventuele buitengerechtelĳke klachten- en beroepsprocedures ten behoeve van de consument die partĳ is bĳ de
overeenkomst op afstand, en zo ja, de toegang daartoe;
b) het bestaan van garantiefondsen of andere compensatieregelingen die niet vallen onder Richtlĳn 94/19/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994
inzake de depositogarantiestelsels (1) en Richtlĳn 97/9/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart
1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (2).
2.
De in lid 1 bedoelde informatie, waarvan het commerciële oogmerk duidelĳk vast te stellen moet zĳn, wordt
duidelĳk en begrĳpelĳk medegedeeld op een wĳze die passend
is bĳ de gebruikte techniek voor communicatie op afstand,
daarbĳ met name rekening houdend met de beginselen van
goede trouw bĳ handelstransacties en de beginselen inzake de
bescherming van krachtens de wetgeving van de lidstaten
handelingsonbekwame personen, zoals minderjarigen.
3.

Bĳ communicatie via spraaktelefonie

a) moet de identiteit van de aanbieder en het commerciële
oogmerk van de door de aanbieder gedane oproep aan het
begin van het gesprek met de consument expliciet kenbaar
gemaakt worden;
b) hoeft, mits de consument daarmee uitdrukkelĳk instemt,
alleen de volgende informatie verstrekt te worden:
— de identiteit van de persoon die in contact staat met de
consument en zĳn band met de aanbieder;
— een beschrĳving van de belangrĳkste kenmerken van de
financiële dienst;
(1) PB L 135 van 31.5.1994, blz. 5.
(2) PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22.
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— de totale prĳs die de consument aan de aanbieder moet
betalen voor de financiële dienst, met inbegrip van alle
belastingen die via de aanbieder worden betaald, of,
wanneer de exacte prĳs niet kan worden aangegeven, de
grondslag voor de berekening van de prĳs, zodat de
consument de prĳs kan verifiëren;
— het feit dat er andere belastingen en/of kosten kunnen
bestaan die niet via de aanbieder worden betaald of door
hem worden opgelegd;
— het al dan niet bestaan van het in artikel 6 bedoelde
herroepingsrecht, en, waar dat recht bestaat, de duur van
en de voorwaarden voor de uitoefening van dat recht,
met inbegrip van informatie over het bedrag dat de
consument gehouden kan zĳn te betalen op grond van
artikel 7, lid 1.
De aanbieder deelt de consument mee dat op verzoek andere
informatie beschikbaar is, en stelt hem in kennis van de aard
van die informatie. De aanbieder verstrekt in elk geval de
volledige informatie wanneer hĳ voldoet aan zĳn verplichtingen krachtens artikel 5.
4.
Informatie over contractuele verplichtingen, die in de
precontractuele fase aan de consument wordt meegedeeld,
dient in overeenstemming te zĳn met de contractuele verplichtingen die in geval van het sluiten van de overeenkomst zouden
gelden op grond van het toepasselĳk geachte recht.
Artikel 4
Aanvullende informatievereisten
1.
Wanneer bepalingen van de Gemeenschapswetgeving
inzake financiële diensten additionele eisen inzake vooraf te
verstrekken informatie behelzen bovenop de in artikel 3, lid 1,
vermelde eisen, blĳven die additionele eisen van toepassing.
2.
In afwachting van verdere harmonisatie mogen de
lidstaten strengere bepalingen inzake vooraf te verstrekken
informatie handhaven of invoeren, wanneer deze bepalingen in
overeenstemming zĳn met het Gemeenschapsrecht.
3.
De lidstaten doen de Commissie mededeling van nationale bepalingen inzake vooraf te verstrekken informatie als
bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel wanneer deze de in
artikel 3, lid 1, vermelde eisen aanvullen. De Commissie houdt
rekening met de meegedeelde nationale bepalingen bĳ het
uitbrengen van het in artikel 20, lid 2, bedoelde verslag.
4.
Met het oog op een hoge mate van transparantie zorgt de
Commissie er met alle passende middelen voor dat informatie
over de haar meegedeelde nationale bepalingen ter beschikking
wordt gesteld van de consumenten en de aanbieders.
Artikel 5
Mededeling van de contractvoorwaarden en van de vooraf
te verstrekken informatie
1.
Ruim voordat de consument gebonden is door een overeenkomst op afstand of een aanbod, stelt de aanbieder de
consument in kennis van alle contractvoorwaarden en van de
in artikel 3, lid 1, en artikel 4 bedoelde informatie, op papier of
via een andere voor de consument beschikbare en toegankelĳke
duurzame drager.

9.10.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

2.
De aanbieder voldoet onmiddellĳk na de sluiting van de
overeenkomst aan zĳn verplichting krachtens lid 1 wanneer de
overeenkomst op afstand op verzoek van de consument is
gesloten met gebruikmaking van een techniek voor communicatie op afstand waarmee de contractvoorwaarden en de informatie niet overeenkomstig lid 1 kunnen worden verstrekt.
3.
Gedurende de contractuele relatie heeft de consument te
allen tĳde het recht om de contractvoorwaarden op papier te
verlangen. Voorts heeft de consument het recht om het gebruik
van een ander middel voor de communicatie op afstand te
verlangen, tenzĳ dat niet met de gesloten overeenkomst of de
aard van de verstrekte financiële dienst te verenigen is.

Artikel 6
Herroepingsrecht
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de consument beschikt
over een termĳn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst
zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen.
Voor overeenkomsten op afstand betreffende levensverzekeringen die onder Richtlĳn 90/619/EEG vallen en verrichtingen
met betrekking tot individuele pensioenen bedraagt de termĳn
30 kalenderdagen.
De termĳn waarop een overeenkomst kan worden herroepen
gaat in:
— hetzĳ op de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, behalve met betrekking tot overeenkomsten
betreffende de genoemde levensverzekeringen, waarvoor de
termĳn ingaat op het tĳdstip waarop aan de consument
wordt meegedeeld dat de overeenkomst op afstand is
gesloten;
— hetzĳ op de dag waarop de consument de in artikel 5, lid 1
of 2, bedoelde contractvoorwaarden en informatie
ontvangt, indien dit later is.
De lidstaten kunnen in aanvulling op het herroepingsrecht
bepalen dat de uitvoerbaarheid van overeenkomsten op afstand
betreffende beleggingsdiensten voor dezelfde termĳn wordt
geschorst als in dit lid bepaald.
2.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

a) financiële diensten waarvan de prĳs afhankelĳk is van
schommelingen op de financiële markt waarop de aanbieder
geen vat heeft, en die zich tĳdens de herroepingstermĳn
kunnen voordoen, zoals diensten in verband met:
— deviezen,
— geldmarktinstrumenten,
— effecten,
— rechten van deelneming in instellingen voor collectieve
belegging,
— financiële futures, met inbegrip van gelĳkwaardige
instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in
contanten,
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— rentetermĳncontracten („FRA's”),
— rente- en valutaswaps en swaps betreffende aan aandelen
of een aandelenindex gekoppelde cashflows („equity
swaps”),
— opties ter verkrĳging of vervreemding van in dit punt
bedoelde instrumenten, met inbegrip van gelĳkwaardige
instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in
contanten. Deze categorie omvat met name valuta- en
renteopties;
b) reis- en bagageverzekeringspolissen of soortgelĳke kortetermĳnverzekeringspolissen met een looptĳd van minder dan
één maand;
c) overeenkomsten die op uitdrukkelĳk verzoek van de consument door beide partĳen volledig zĳn uitgevoerd voordat de
consument van zĳn herroepingsrecht gebruikmaakt.
3.
De lidstaten kunnen bepalen dat het herroepingsrecht niet
geldt voor:
a) kredieten die hoofdzakelĳk bestemd zĳn voor het verkrĳgen
of het behouden van eigendomsrechten op grond of een
bestaand of gepland gebouw, of voor het renoveren of
verbeteren van een gebouw; of
b) kredieten die gedekt zĳn door een hypotheek op een onroerend goed of door een recht op een onroerend goed;
c) verklaringen van consumenten die met medewerking van
een openbaar ambtenaar zĳn afgegeven, op voorwaarde dat
deze bevestigt dat de in artikel 5, lid 1, bedoelde rechten
van de verbruiker gerespecteerd werden.
Dit lid doet niet af aan het recht op bedenktĳd van consumenten die woonachtig zĳn in een lidstaat waar dit recht op
het tĳdstip van de aanneming van deze richtlĳn bestaat.
4.
De lidstaten die gebruikmaken van de in lid 3 bedoelde
mogelĳkheid, doen hiervan mededeling aan de Commissie.
5.
De Commissie stelt de door de lidstaten meegedeelde
informatie beschikbaar aan het Europees Parlement en de Raad,
en zorgt ervoor dat deze ook beschikbaar is voor consumenten
en aanbieders die hierom verzoeken.
6.
Wanneer de consument zĳn herroepingsrecht uitoefent,
moet hĳ daarvan vóór het verstrĳken van de vastgestelde
termĳn op naar het nationale recht aantoonbare wĳze kennis
geven volgens de instructies die hem overeenkomstig artikel 3,
lid 1, punt 3, onder d), zĳn gegeven. De kennisgeving wordt als
tĳdig aangemerkt, indien zĳ schriftelĳk of op een voor de
ontvanger beschikbare en toegankelĳke duurzame drager is
verzonden vóór het verstrĳken van de termĳn.
7.
Dit artikel is niet van toepassing op kredietovereenkomsten die zĳn ontbonden onder de voorwaarden van artikel 6,
lid 4, van Richtlĳn 97/7/EG of van artikel 7 van Richtlĳn
94/47/EG van het Europees Parlement en de Raad (1).
(1) PB L 280 van 29.10.1994, blz. 83.
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Indien aan een overeenkomst op afstand voor een bepaalde
financiële dienst een andere overeenkomst is gehecht betreffende diensten die worden geleverd door de aanbieder of door
een derde op grond van een overeenkomst tussen de derde en
de aanbieder, wordt die bĳkomende overeenkomst zonder
boete ontbonden indien de consument zĳn herroepingsrecht
als bedoeld in artikel 6, lid 1, uitoefent.
8.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de wetten en voorschriften van de lidstaten inzake de ontbinding of beëindiging
of niet-uitvoerbaarheid van overeenkomsten op afstand of
inzake het recht van een consument om zĳn contractuele
verplichtingen vóór het verstrĳken van de in de overeenkomst
op afstand vastgestelde termĳn na te komen. Deze bepaling is
van toepassing ongeacht de voorwaarden voor en de rechtsgevolgen van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7
Betaling van vóór de herroeping geleverde diensten
1.
Maakt de consument van het in artikel 6, lid 1, bedoelde
herroepingsrecht gebruik, dan kan van hem niet meer worden
verlangd dan onverwĳlde betaling van de financiële dienst die
de aanbieder krachtens de overeenkomst op afstand effectief
heeft geleverd. Met de uitvoering van de overeenkomst mag pas
na toestemming van de consument een begin worden gemaakt.
Het te betalen bedrag mag:

9.10.2002
Artikel 8
Betaling per kaart

De lidstaten zorgen voor passende maatregelen opdat de
consument in geval van frauduleus gebruik van zĳn betaalkaart
in het kader van overeenkomsten op afstand
— om annulering van een betaling kan vragen;
— de ter betaling overgemaakte bedragen teruggestort of
terugbetaald krĳgt.
Artikel 9
Niet-gevraagde diensten
Onverminderd de bepalingen van de lidstaten betreffende stilzwĳgende verlenging van overeenkomsten op afstand, nemen
de lidstaten wanneer stilzwĳgende verlenging is toegestaan, de
nodige maatregelen om:
— de levering op afstand van een financiële dienst aan een
consument zonder voorafgaand verzoek van deze laatste te
verbieden, wanneer die levering gepaard gaat met een
verzoek om onmiddellĳke of uitgestelde betaling;
— de consument in geval van niet-gevraagde levering van elke
verplichting te ontheffen, waarbĳ het feit dat de consument
niet reageert, niet betekent dat hĳ met de levering instemt.
Artikel 10
Niet-gevraagde mededelingen

— niet hoger zĳn dan een bedrag evenredig aan de verhouding
tussen de reeds geleverde dienst en de volledige uitvoering
van de overeenkomst op afstand;

1.
Voor het gebruik van de volgende technieken voor
communicatie op afstand door een aanbieder is de voorafgaande instemming van de consument vereist:

— in geen geval zo hoog zĳn dat het als een boete kan
worden opgevat.

a) geautomatiseerde oproepsystemen
tussenkomst (oproepapparaten);

2.
De lidstaten kunnen bepalen dat van de consument in het
geheel geen betaling kan worden verlangd in geval van herroeping van een verzekeringsovereenkomst.
3.
De aanbieder mag van de consument slechts betaling op
grond van lid 1 verlangen indien hĳ kan aantonen dat de
consument overeenkomstig artikel 3, lid 1, punt 3, onder a),
naar behoren geïnformeerd was over het te betalen bedrag. Hĳ
mag deze betaling evenwel in geen geval verlangen wanneer hĳ
zonder dat de consument daarom heeft verzocht, vóór het
verstrĳken van de in artikel 6, lid 1, bedoelde herroepingstermĳn, met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is.
4.
De aanbieder betaalt de consument zo spoedig mogelĳk
en uiterlĳk binnen 30 kalenderdagen alle bedragen terug die hĳ
krachtens de overeenkomst op afstand van hem ontvangen
heeft, met uitzondering van het in lid 1 bedoelde bedrag. Deze
termĳn gaat in op de dag waarop de aanbieder de kennisgeving
van de herroeping ontvangt.
5.
De consument retourneert de aanbieder onverwĳld, en
uiterlĳk binnen 30 kalenderdagen, alle bedragen en/of zaken
die hĳ van de aanbieder heeft ontvangen. Deze termĳn gaat in
op de dag waarop de consument de kennisgeving van zĳn
herroeping verzendt.

zonder

menselĳke

b) faxen.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat andere dan de in lid 1
genoemde technieken voor communicatie op afstand waarmee
een individuele communicatie tot stand kan worden gebracht,
a) alleen met instemming van de betrokken consumenten zĳn
toegestaan, of
b) alleen mogen worden gebruikt wanneer de consument daar
geen uitdrukkelĳk bezwaar tegen heeft gemaakt.
3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen mogen geen
kosten voor de consument met zich meebrengen.
Artikel 11
Sancties
De lidstaten voorzien in passende sancties voor inbreuken door
de aanbieder op krachtens deze richtlĳn aangenomen nationale
bepalingen.
Daartoe kunnen zĳ met name bepalen dat de consument de
overeenkomst op elk moment zonder kosten en zonder boete
kan opzeggen.
De genoemde sancties dienen doeltreffend, evenredig en
afschrikkend te zĳn.
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Artikel 12

L 271/23

schrĳdende geschillen betreffende op afstand verstrekte financiële diensten.

Dwingend karakter van de bepalingen van de richtlĳn
1.
De consument kan geen afstand doen van de rechten die
hem krachtens deze richtlĳn worden toegekend.
2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de
consument de bescherming van deze richtlĳn niet zou verliezen
doordat het recht van een derde land gekozen is als toepasselĳk
op de overeenkomst, als er een nauwe samenhang bestaat
tussen die overeenkomst en het grondgebied van een of meer
lidstaten.

Artikel 13

Artikel 15
Bewĳslast
Onverminderd artikel 7, lid 3, kunnen de lidstaten bepalen dat
bĳ de aanbieder de bewĳslast ligt met betrekking tot de naleving van de verplichtingen inzake voorlichting van de consument door de aanbieder en met betrekking tot de instemming
van de consument met de sluiting van de overeenkomst en in
voorkomend geval met de uitvoering ervan.
Een contractvoorwaarde die de bewĳslast voor de naleving van
alle of een deel van de verplichtingen die krachtens deze
richtlĳn op de aanbieder rusten, bĳ de consument legt, geldt als
een oneerlĳk beding in de zin van Richtlĳn 93/13/EEG van de
Raad van 5 april 1993 (1).

Rechterlĳk of administratief beroep
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat er passende en doeltreffende middelen zĳn om deze richtlĳn in het belang van de
consument te doen naleven.
2.
De in lid 1 bedoelde middelen omvatten bepalingen
volgens welke een of meer van onderstaande, naar nationaal
recht bepaalde instanties zich overeenkomstig het nationale
recht tot de bevoegde rechterlĳke of administratieve instanties
kunnen wenden om de nationale bepalingen ter uitvoering van
deze richtlĳn te doen naleven:
a) overheidsinstanties of hun vertegenwoordigers;

Artikel 16
Overgangsmaatregelen
De lidstaten mogen aanbieders die gevestigd zĳn in een lidstaat
waar deze richtlĳn nog niet in nationaal recht is omgezet en
geen verplichtingen bestaan die overeenkomen met de verplichtingen uit hoofde van deze richtlĳn, nationale regels opleggen
die met deze richtlĳn overeenstemmen.
Artikel 17
Richtlĳn 90/619/EEG

b) consumentenorganisaties die een rechtmatig belang hebben
bĳ de bescherming van de consument;

Artikel 15, lid 1, eerste alinea, van Richtlĳn 90/619/EEG wordt
vervangen door:

c) beroepsorganisaties die een rechtmatig belang hebben bĳ
een optreden in rechte.

„1.
Elke lidstaat schrĳft voor dat een verzekeringnemer
die een individuele levensverzekering aangaat, beschikt over
een termĳn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf het
tĳdstip waarop hem wordt meegedeeld dat de overeenkomst is gesloten, om deze overeenkomst op te zeggen.”.

3.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de exploitanten en aanbieders van technieken voor
communicatie op afstand, indien zĳ daartoe in staat zĳn, een
einde maken aan praktĳken die op grond van een aan hen
betekende beslissing van een rechterlĳke, administratieve of
toezichthoudende instantie strĳdig bevonden zĳn met de bepalingen van deze richtlĳn.

Artikel 18
Richtlĳn 97/7/EG
Richtlĳn 97/7/EG wordt als volgt gewĳzigd:

Artikel 14
Buitengerechtelĳk beroep
1.
De lidstaten bevorderen adequate en doeltreffende buitengerechtelĳke klachten- en beroepsprocedures voor de beslechting van geschillen van consumenten betreffende op afstand
verstrekte financiële diensten.
2.
De lidstaten moedigen de voor de buitengerechtelĳke
beslechting van geschillen verantwoordelĳke instanties er met
name toe aan samen te werken bĳ het oplossen van grensover-

1. het eerste streepje van artikel 3, lid 1, wordt vervangen
door:
„— betreffende financiële diensten waarop Richtlĳn 2002/
65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23
september 2002 betreffende de verkoop op afstand van
financiële diensten aan consumenten en tot wĳziging
van de Richtlĳnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG
van de Raad (*) van toepassing is;
(*) PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16.”;
2. bĳlage II wordt geschrapt.
(1) PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
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Artikel 19

Artikel 21

Richtlĳn 98/27/EG

Omzetting

Aan de bĳlage van Richtlĳn 98/27/EG wordt het volgende
punt 11 toegevoegd:
„11. Richtlĳn 2002/65/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 23 september 2002 betreffende de
verkoop op afstand van financiële diensten aan
consumenten en tot wĳziging van de Richtlĳnen
90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad (*).
(*) PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16.”.
Artikel 20
Evaluatie
1.
Na de uitvoering van deze richtlĳn onderzoekt de
Commissie de werking van de interne markt op het gebied
van financiële diensten met betrekking tot de verkoop van
deze diensten. Daarbĳ dient zĳ een gedetailleerde analyse te
maken van de moeilĳkheden die door consumenten en
aanbieders worden ondervonden of kunnen worden ondervonden, in het bĳzonder die welke voortvloeien uit
verschillen tussen nationale informatie- en herroepingsbepalingen.
2.
Uiterlĳk op 9 april 2006 brengt de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad een verslag uit over de
problemen waarmee consumenten en aanbieders die financiële diensten kopen, respectievelĳk verkopen, geconfronteerd
worden, indien nodig vergezeld van voorstellen tot wĳziging
en/of verder harmonisatie van de bepalingen over informatie
en het herroepingsrecht in de Gemeenschapswetgeving op
het gebied van financiële diensten en/of in artikel 3.

1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 9
oktober 2004 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking daarvan,
naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing
worden door de lidstaten vastgesteld.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de
belangrĳkste bepalingen van intern recht mede die zĳ op het
onder deze richtlĳn vallende gebied vaststellen, alsmede een
transponeringstabel waarin wordt aangegeven in welke nationale bepalingen de bepalingen van deze richtlĳn zĳn
verwerkt.
Artikel 22
Inwerkingtreding
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 23
Adressaten
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 23 september 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitster

P. COX

M. FISCHER BOEL

