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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)
VERORDENING (EG) Nr. 1931/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 20 december 2006
tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer
aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en
tot wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst

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 62,
punt 2, onder a),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De behoefte om regels inzake klein grensverkeer te ontwikkelen om het communautaire
rechtskader inzake buitengrenzen te consolideren werd benadrukt in de mededeling van de
Commissie "Naar een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de
Europese Unie". Deze noodzaak werd door de Raad van 13 juni 2002 bevestigd met de
goedkeuring van het "Plan voor het beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de
Europese Unie" dat werd onderschreven door de Europese Raad van Sevilla van 21 en
22 juni 2002.

1

Advies van het Europees Parlement van 14 februari 2006 (nog niet bekendgemaakt in
het PB) en besluit van de Raad van 5 oktober 2006.
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Het is in het belang van de uitgebreide Gemeenschap dat erop wordt toegezien dat haar
grenzen met haar buren geen belemmering vormen voor het handelsverkeer, de sociale en
culturele uitwisseling of de regionale samenwerking. Daarom moet voor het klein grensverkeer een doeltreffende regeling worden ingevoerd.

(3)

De regeling inzake klein grensverkeer houdt een afwijking in van de algemene regels
inzake personencontrole bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten van de
Europese Unie, zoals die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 562/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire
code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenzencode)1.

(4)

De Gemeenschap dient de criteria en voorwaarden vast te stellen die in acht moeten
worden genomen bij de overschrijding van de landbuitengrenzen krachtens de regeling
inzake klein grensverkeer voor de grensbewoners te vergemakkelijken. Deze criteria en
voorwaarden moeten een evenwicht tot stand brengen tussen, enerzijds, het vergemakkelijken van de grensoverschrijding door bonafide grensbewoners die gegronde redenen
hebben om een landbuitengrens frequent te overschrijden en, anderzijds, de noodzaak om
illegale immigratie te voorkomen en het potentiële gevaar van criminele activiteiten voor
de veiligheid te bestrijden.

(5)

Ter voorkoming van misbruik geldt als algemene regel dat een vergunning voor klein
grensverkeer alleen mag worden afgegeven aan personen die sinds tenminste één jaar
legaal in het grensgebied verblijven. Bij bilaterale overeenkomst gesloten tussen lidstaten
en aangrenzende derde landen kan in een langere periode van verblijf worden voorzien.
Voor uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, zoals gevallen waarin het gaat
om minderjarigen, wijzigingen in de echtelijke staat of erfenis van grond kan in een
dergelijke bilaterale overeenkomst ook een kortere verblijfsduur worden voorzien.

(6)

De vergunning voor klein grensverkeer dient aan grensbewoners te worden uitgereikt
ongeacht of zij aan de visumplicht zijn onderworpen op grond van Verordening (EG)
nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen
waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn
van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn

1

PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1.
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vrijgesteld1. De onderhavige verordening dient dus te worden gelezen in samenhang met
Verordening (EG) nr. 1932/2006 van de Raad van 21 december 2006 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 539/20011, strekkende tot vrijstelling van de visumplicht voor
grensbewoners die ingevolge deze verordening gebruik kunnen maken van de regeling
voor klein grensverkeer, vastgesteld in deze verordening. Bijgevolg kan deze verordening
pas in werking treden gelijktijdig met die wijzigingsverordening.
(7)

De Gemeenschap dient de specifieke criteria en voorwaarden vast te stellen voor de afgifte
van een vergunning voor klein grensverkeer aan grensbewoners. Deze criteria en voorwaarden moeten in overeenstemming zijn met de voorwaarden voor binnenkomst die
moeten worden vervuld door grensbewoners die een landbuitengrens overschrijden
krachtens de regeling inzake klein grensverkeer.

(8)

De vaststelling van regels inzake klein grensverkeer op Gemeenschapsniveau mag geen
afbreuk doen aan het recht inzake vrij verkeer van de burgers van de Unie en hun familieleden alsmede van de onderdanen van derde landen en hun familieleden, die op grond van
overeenkomsten die de Gemeenschap en haar lidstaten hebben gesloten met de betrokken
landen, op het gebied van het vrij verkeer rechten genieten die equivalent zijn aan die van
de burgers van de Unie. Wanneer echter de faciliteit die in het kader van een regeling
inzake klein grensverkeer wordt toegestaan aan grensbewoners een minder systematische
controle impliceert, moet deze regeling automatisch worden uitgebreid tot alle in het
grensgebied verblijvende personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer
valt.

(9)

Voor de toepassing van de regeling inzake klein grensverkeer moeten de lidstaten de
toestemming krijgen om, zo nodig, bilaterale overeenkomsten met aangrenzende derde
landen te sluiten of te handhaven op voorwaarde dat deze overeenstemmen met de in deze
verordening vastgestelde regels.

(10)

Deze verordening heeft geen gevolgen voor de specifieke regelingen die in Ceuta en
Melilla worden toegepast, als bedoeld in de Verklaring van het Koninkrijk Spanje
betreffende de steden Ceuta en Melilla in de slotakte bij de overeenkomst betreffende de

1

PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 851/2005 (PB L 141 van 4.6.2005, blz. 3).
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toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het
Schengenakkoord van 14 juni 1985 van het tussen de regeringen van de staten van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op
14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 19901.
(11)

De lidstaten moeten sancties, zoals die waarin de nationale wet voorziet, opleggen aan
grensbewoners wanneer zij misbruik maken van de bij deze verordening ingevoerde
regeling voor klein grensverkeer.

(12)

De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in betreffende de
toepassing van deze verordening. Dat verslag dient zo nodig vergezeld te gaan van
wetgevingsvoorstellen.

(13)

Deze verordening eerbiedigt de fundamentele rechten en vrijheden en volgt de beginselen
die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend.

(14)

Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk het vaststellen van de criteria en
voorwaarden voor de invoering van een regeling inzake klein grensverkeer aan de
landbuitengrenzen, rechtstreeks van invloed zijn op het communautaire acquis inzake
buitengrenzen en bijgevolg niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en
derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van deze verordening beter door de
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen nemen
overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap bedoelde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in datzelfde artikel
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om
deze doelstelling te verwezenlijken.

(15)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende
de positie van Denemarken neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze
verordening, die derhalve niet verbindend is voor, noch van toepassing op Denemarken.
Aangezien deze verordening een ontwikkeling vormt van het Schengenacquis op grond

1

Zie bladzijde … van dit Publicatieblad.
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van de bepalingen van het derde deel van titel IV van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, dient Denemarken overeenkomstig artikel 5 van dit Protocol
binnen een termijn van zes maanden na de datum van vaststelling van deze verordening te
beslissen of het deze in zijn nationale wetgeving zal omzetten.
(16)

Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de
bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de door de Raad van de Europese Unie
en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake de
wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis2, die vallen onder het gebied dat is bedoeld in
artikel 1, punt A, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 19993 inzake bepaalde
toepassingsbepalingen van die overeenkomst.

(17)

Deze verordening vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis
waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van
de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van
het Schengenacquis4. Derhalve neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel aan de aanneming
van deze verordening en is deze niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(18)

Deze verordening vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis
waaraan Ierland niet deelneemt overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van
28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan enkele van
de bepalingen van het Schengenacquis5. Derhalve neemt Ierland niet deel aan de aanneming van deze verordening en is deze niet bindend voor, noch van toepassing op deze
lidstaat.

(19)

Wat Zwitserland betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van
het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst die is ondertekend tussen de Europese
Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop de

1
2
3
4
5

PB L 239 van 22.9.2000, blz. 69.
PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36
PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.
PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.
PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.
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Zwitserse bondsstaat wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling
van het Schengenacquis die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, punt A, van
Besluit 1999/437/EG, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/849/EG
van de Raad1 en artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/860/EG2 van de Raad.
(20)

Artikel 4, onder b), en artikel 9, onder c), van deze verordening vormen bepalingen die het
Schengenacquis uitwerken of daar anderszins mee samenhangen in de zin van artikel 3,
lid 2, van de Toetredingsakte van 2003,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Doel
1.

Bij deze verordening wordt een regeling inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten ingesteld en wordt een "vergunning voor klein grensverkeer"
ingevoerd.

2.

Bij deze verordening wordt de lidstaten toegestaan om met het oog op de uitvoering van de
bij deze verordening ingestelde regeling voor klein grensverkeer met aangrenzende derde
landen bilaterale overeenkomsten te sluiten of te handhaven.

1

2

Besluit 2004/849/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening,
namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van
de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de
toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 368 van 15.12.2004, blz. 26).
Besluit 2004/860/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening,
namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van
de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de
toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 370 van 17.12.2004, blz. 78).
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Artikel 2
Toepassingsgebied
Deze verordening doet geen afbreuk aan de bepalingen van de op onderdanen van derde landen van
toepassing zijnde nationale of Gemeenschapswetgeving op het gebied van:
a)

langdurig verblijf;

b)

toegang tot en uitoefening van een economische activiteit;

c)

douane- en belastingzaken.

Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. "landbuitengrens": de gemeenschappelijke landgrens tussen een lidstaat en een aangrenzend
derde land;
2. "grensgebied": een gebied dat niet verder gaat dan 30 kilometer vanaf de grenslijn. De
plaatselijke administratieve districten die moeten worden beschouwd als grensgebied, worden
door de betrokken staten in hun bilaterale overeenkomsten, als bedoeld in artikel 13,
gespecificeerd. Indien een deel van een dergelijk district zich verder dan 30, maar niet meer
dan 50 kilometer van de grenslijn bevindt, wordt het niettemin beschouwd als een deel van het
grensgebied;
3. "klein grensverkeer": de regelmatige overschrijding van een landbuitengrens door grensbewoners voor een verblijf in een grensgebied bijvoorbeeld omwille van sociale, culturele of
aangetoonde economische redenen of wegens familiale omstandigheden, en voor een periode
die de bij deze verordening vastgestelde termijn niet overschrijdt;
4. "personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen":
a. de burgers van de Unie in de zin van artikel 17, lid 1, van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap en onderdanen van derde landen die familielid zijn
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van een burger van de Unie die zijn recht van vrij verkeer uitoefent en waarop
Richtlijn 2004/38/EG1 van toepassing is;

1

Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de
burgers van de Unie en hun familieleden (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77). Herziene versie
in PB L 229 van 29.6.2004, blz. 35.
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b. de onderdanen van derde landen en hun familieleden die, ongeacht hun nationaliteit,
uit hoofde van overeenkomsten tussen de Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds,
en die landen anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan
het recht van burgers van de Unie;
5. "onderdaan van een derde land": eenieder die geen burger van de Unie is in de zin van
artikel 17, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en niet
ondertoepassing van punt (4) valt;
6. "grensbewoners": onderdanen van derde landen die legaal in het grensgebied van een buurland
van een lidstaat verblijven sinds een bij bilaterale overeenkomst als bedoeld in artikel 13,
nader te specificeren periode, die niet korter is dan één jaar. In uitzonderlijke, naar behoren
gemotiveerde en in die bilaterale overeenkomst nader te omschrijven gevallen kan ook een
verblijfsperiode van minder dan één jaar volstaan;
7. "vergunning voor klein grensverkeer": het bij Hoofdstuk III ingevoerde speciale document op
grond waarvan de grensbewoners een landbuitengrens in het kader van de regeling inzake
klein grensverkeer mogen overschrijden;
8. "Schengenuitvoeringsovereenkomst": de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985
te Schengen tussen de regeringen van de Beneluxstaten, de Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschappelijke grenzen1.

1

PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1160/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 22.7.2005, blz. 18).
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HOOFDSTUK II
KLEIN GRENSVERKEER

Artikel 4
Voorwaarden voor binnenkomst
Grensbewoners mogen de landbuitengrens van een aangrenzende lidstaat krachtens de regeling
inzake klein grensverkeer overschrijden op voorwaarde dat zij:
a)

in het bezit zijn van een vergunning voor klein grensverkeer en, indien vereist uit hoofde
van de in artikel 13 bedoelde bilaterale overeenkomsten, een geldig reisdocument of
geldige documenten;

b)

niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan in het Schengeninformatiesysteem (SIS);

c)

niet worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid,
de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten, en in het
bijzonder dat zij niet om dezelfde redenen ter fine van weigering van toegang gesignaleerd
staan in de nationale gegevensbanken van de lidstaten.
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Artikel 5
Duur van het verblijf in het grensgebied
In de bilaterale overeenkomsten als bedoeld in artikel 13 wordt de maximale toelaatbare duur van
elk ononderbroken verblijf in het kader van de regeling inzake klein grensverkeer aangegeven; deze
duur mag niet meer dan drie maanden bedragen.

Artikel 6
In- en uitreiscontroles
1.

De lidstaten voeren in- en uitreiscontroles op grensbewoners uit, om te waarborgen dat zij
voldoen aan de in artikel 4 bedoelde voorwaarden.

2.

Er worden geen in- en uitreisstempels aangebracht op de in het kader van de regeling
inzake klein grensverkeer afgegeven vergunning voor klein grensverkeer.

3.

Lid 1 doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 15.

HOOFDSTUK III
IN HET KADER VAN HET KLEIN GRENSVERKEER
AFGEGEVEN VERGUNNING VOOR KLEIN GRENSVERKEER

Artikel 7
Instelling van een vergunning voor klein grensverkeer
1.

Hierbij wordt een vergunning voor klein grensverkeer ingesteld.

L 405/12
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De territoriale geldigheid van de vergunning voor klein grensverkeer blijft beperkt tot het
grensgebied van de afgevende lidstaat.

3.

De vergunning voor klein grensverkeer draagt een pasfoto van de vergunninghouder en
bevat ten minste de volgende gegevens:
a)

voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit en woonplaats van de vergunninghouder;

b)

de afgevende instantie, datum afgifte en geldigheidsduur;

c)

het grensgebied waarbinnen de vergunninghouder zich mag bewegen;

d)

het nummer van het (de) geldige reisdocument(en) op vertoon waarvan de houder de
buitengrens mag overschrijden overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, punt a.
In het document is duidelijk vermeld dat de houder zich niet buiten het grensgebied
mag begeven en dat misbruik wordt bestraft overeenkomstig het bepaalde in
artikel 17.

Artikel 8
Veiligheidskenmerken en technische specificaties van de vergunning voor klein grensverkeer
1.

De veiligheidskenmerken en technische specificaties van de vergunning voor klein
grensverkeer beantwoorden aan de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG)
nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform
model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen1.

1

PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1.
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De lidstaten doen de Commissie en de andere lidstaten een specimen toekomen van de
overeenkomstig lid 1 opgestelde vergunning voor klein grensverkeer.

Artikel 9
Voorwaarden voor de afgifte
De vergunning voor klein grensverkeer kan worden afgegeven aan grensbewoners die:
a)

in het bezit zijn van een geldig reisdocument of geldige documenten op grond waarvan zij
de buitengrenzen mogen overschrijden zoals geregeld in artikel 17, lid 3, onder a), van de
Schengenuitvoeringsovereenkomst;

b)

documenten overleggen ter staving van hun status van grensbewoner en kunnen aantonen
dat zij gegronde redenen hebben om krachtens de regeling inzake klein grensverkeer de
landbuitengrens frequent te overschrijden;

c)

niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan in het SIS;

d)

niet worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid,
de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten, en in het
bijzonder dat zij niet om dezelfde redenen ter fine van weigering van toegang gesignaleerd
staan in de nationale gegevensbanken van de lidstaten.

Artikel 10
Geldigheid
De vergunning voor klein grensverkeer is minimaal een jaar en maximaal vijf jaar geldig.
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Artikel 11
Legeskosten bij afgifte
De vergoeding voor de administratieve kosten van de behandeling van de vergunning voor klein
grensverkeer is niet hoger dan die voor de behandeling van kortetermijnvisa voor meervoudige
binnenkomsten.
De vergunning voor klein grensverkeer kan kosteloos worden afgegeven.

Artikel 12
Regelingen voor de afgifte
1.

De vergunning voor klein grensverkeer kan worden afgegeven door de consulaten of andere,

in de in artikel 13 bedoelde bilaterale overeenkomsten aangewezen administratieve
instanties van de lidstaten.
2.

De lidstaten houden een centraal register bij van aangevraagde, verstrekte, verlengde en
opgeheven of ingetrokken vergunningen voor klein grensverkeer en wijzen een nationaal
contactpunt aan dat tot taak heeft op verzoek van andere lidstaten onverwijld inlichtingen
omtrent de in dat register vermelde vergunningen te verstrekken.
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HOOFDSTUK IV
UITVOERING VAN DE REGELING
INZAKE KLEIN GRENSVERKEER

Artikel 13
Bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en aangrenzende derde landen
1.

Met het oog op de uitvoering van een regeling inzake klein grensverkeer is het de lidstaten
toegestaan met aangrenzende derde landen bilaterale overeenkomsten te sluiten overeenkomstig de in deze verordening vastgestelde regels.
Lidstaten mogen tevens bestaande bilaterale overeenkomsten op het gebied van klein
grensverkeer met aangrenzende derde landen handhaven. Voorzover dergelijke overeenkomsten niet verenigbaar zijn met deze verordening dienen de betrokken lidstaten de
overeenkomsten op een zodanige manier te wijzigen dat de onverenigbare elementen
worden aangepast.

2.

Voordat zij met een aangrenzende derde land een bilaterale overeenkomst inzake klein
grensverkeer sluiten of wijzigen, raadplegen de betrokken lidstaten de Commissie om na te
gaan of de overeenkomst verenigbaar is met deze verordening.
Indien de Commissie van oordeel is dat de overeenkomst onverenigbaar is met deze
verordening, stelt zij de betrokken lidstaat hiervan in kennis. De lidstaat doet al het nodige
om de overeenkomst binnen een redelijke termijn op een zodanige manier te wijzigen dat
de onverenigbare elementen worden aangepast.

L 405/16

3.

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

30.12.2006

Indien de Gemeenschap of de betrokken lidstaat met een derde land geen algemene
hertoelatingsregeling is overeengekomen, worden in de bilaterale overeenkomst inzake
klein grensverkeer met dat derde land bepalingen opgenomen die de hertoelating
vergemakkelijken van personen die op misbruik van de in deze verordening neergelegde
regeling inzake klein grensverkeer zijn betrapt.

Artikel 14
Vergelijkbare behandeling
In het kader van de in artikel 13 bedoelde bilaterale overeenkomsten, zien de lidstaten erop toe dat
derde landen aan personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen en aan
onderdanen van derde landen die legaal in het grensgebied van de betrokken lidstaat verblijven, op
zijn minst een vergelijkbare behandeling toekennen als die welke wordt toegekend aan personen die
in het grensgebied van de betrokken lidstaat verblijven.

Artikel 15
Vergemakkelijking van de grensoverschrijding
1.

De in artikel 13 bedoelde bilaterale overeenkomsten mogen bepalingen ter vergemakkelijking van de grensoverschrijding bevatten waarbij de lidstaten:
a)

speciale alleen voor grensbewoners bestemde grensdoorlaatposten creëren;

b)

aan de gewone grensdoorlaatposten speciale doorgangen voor grensbewoners
reserveren;

c)

naargelang de plaatselijke omstandigheden, en wanneer er sprake is van een
bijzondere vereiste, grensbewoners de mogelijkheid bieden hun landbuitengrens te
overschrijden op daartoe aangewezen plaatsen buiten de toegestane grensdoorlaatposten en de vastgestelde openingstijden.
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Wanneer een lidstaat besluit het overschrijden van de grens voor grensbewoners te
vergemakkelijken in de zin van lid 1, wordt deze regeling automatisch uitgebreid tot alle in
het grensgebied verblijvende personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij
verkeer vallen.

3.

Personen die de grens frequent overschrijden en die de grenswacht goed kent omdat zij de
landbuitengrens frequent overschrijden bij de in lid 1, onder a), bedoelde grensdoorlaatposten en bij de in lid 1, onder b), bedoelde doorgangen, worden in de regel slechts aan
steekproefsgewijze controles onderworpen.
Deze personen ondergaan af en toe, zonder waarschuwing vooraf en met onregelmatige
tussenpozen, een grondige controle.

4.

Wanneer een lidstaat besluit het overschrijden van de grens voor grensbewoners te
vergemakkelijken in de zin van lid 1, punt c):
a)

bevat de vergunning voor klein grensverkeer, in aanvulling op de in artikel 7, lid 3,
bedoelde informatie, nadere gegevens over de plaats waar en de omstandigheden
waarin de landbuitengrens mag worden overschreden;

b)

voert de betrokken lidstaat steekproefsgewijze controles uit en oefent hij een regelmatig toezicht uit om niet toegestane grensoverschrijdingen te voorkomen.
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HOOFDSTUK V
SLOTBEPALINGEN

Artikel 16
Ceuta en Melilla
De bepalingen van deze verordening hebben geen gevolgen voor de specifieke regelingen die van
toepassing zijn in Ceuta en Melilla, als bedoeld in de Verklaring van het Koninkrijk Spanje
betreffende de steden Ceuta en Melilla in de slotakte bij de overeenkomst betreffende de toetreding
van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord.

Artikel 17
Sancties
1.

De lidstaten zorgen ervoor dat voor ieder misbruik van de regeling inzake klein grensverkeer, zoals vastgesteld bij deze verordening en ten uitvoer gelegd bij de in artikel 13
bedoelde bilaterale overeenkomsten, sancties worden opgelegd overeenkomstig de
nationale wetgeving.

2.

Die sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn en de mogelijkheid te
omvatten tot het opheffen en intrekken van de vergunningen voor klein grensverkeer.
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De lidstaten leggen een register aan van alle gevallen van misbruik van de regeling voor
klein grensverkeer en van sancties opgelegd in overeenstemming met lid 1. Deze gegevens
worden om de zes maanden toegezonden aan de andere lidstaten en de Commissie.

Artikel 18
Verslag over de regeling inzake klein grensverkeer
De Commissie dient uiterlijk op 19 januari 2009 een verslag in bij het Europees Parlement en de
Raad betreffende de uitvoering en de werking van de regeling inzake klein grensverkeer, zoals
ingesteld bij deze verordening en uitgevoerd bij de bilaterale overeenkomsten die zijn gesloten of
behouden in overeenstemming met de regels van deze verordening. Dat verslag gaat zo nodig
vergezeld van passende wetgevingsvoorstellen.

Artikel 19
Kennisgeving van bilaterale overeenkomsten
1.

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle in artikel 13 bedoelde bilaterale
overeenkomsten, alsmede van eventuele opzegging of wijziging van deze overeenkomsten.

2.

De Commissie stelt de overeenkomstig lid 1 aangemelde informatie middels bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie en via andere daartoe geschikte
middelen beschikbaar aan de lidstaten en het publiek.

L 405/20

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

30.12.2006

Artikel 20
Wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst
Het bepaald in artikel 136, lid 3, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst wordt vervangen door:
"3.

Lid 2 is niet van toepassing op de bilaterale overeenkomsten betreffende het kleine grens-

verkeer, als bedoeld in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1931/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de
landbuitengrenzen van de lidstaten (*).
______________
(*)

PB L 495 van 30.12.2006.".
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Artikel 21
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten,
overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
Gedaan te Brussel, 20 december 2006.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

J. KORKEAOJA
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VERORDENING (EG) Nr. 1932/2006 VAN DE RAAD
van 21 december 2006
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling
van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen
bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en
de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62,
punt 2, onder b), i),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
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Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De lijst van landen in de bijlagen I en II van Verordening (EG) nr. 539/2001 van
15 maart 20011 moet in overeenstemming zijn en blijven met de criteria die zijn vastgesteld in overweging (5) van die verordening. Sommige derde landen moeten van de ene
naar de andere bijlage worden overgeheveld, met name op grond van de criteria illegale
immigratie en openbare orde.

(2)

Bolivia moet worden overgeheveld naar bijlage I bij Verordening (EG) nr. 539/2001.
Dedatum waarop de visumplicht voor Boliviaanse onderdanen in werking treedt, moet de
lidstaten in staat stellen hun bilaterale overeenkomsten met Bolivia tijdig op te zeggen en
de nodige administratieve en organisatorische maatregelen te treffen om deze visumplicht
in te voeren.

(3)

Antigua en Barbuda, de Bahama's, Barbados, Mauritius, Saint Kitts en Nevis en de
Seychellen moeten worden overgeheveld naar bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 539/2001.
De vrijstelling van de visumplicht voor onderdanen van deze landen mag niet in werking
treden voordat een bilaterale visumvrijstellingsovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en het betrokken land is gesloten.

1

PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1.
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De twee bijlagen bij Verordening (EG) nr. 539/2001 moeten limitatief zijn. Daartoe moet
aan elk van deze bijlagen een rubriek worden toegevoegd om te bepalen welke visumvoorschriften de lidstaten moeten toepassen op categorieën personen die tot nu toe in
sommige lidstaten wel visumplichtig waren en in andere niet. Aan bijlage I van
Verordening (EG) nr. 539/2001 moeten diverse categorieën Britse onderdanen worden
toegevoegd die geen onderdaan van het Verenigd Koninkrijk zijn in de zin van het
Gemeenschapsrecht en aan bijlage II moeten British Nationals (Overseas) worden
toegevoegd.

(5)

De lidstaten kunnen vrijstellingen van de visumplicht verlenen voor houders van bepaalde
paspoorten die geen gewone paspoorten zijn. Er moet duidelijk worden omschreven om
welke speciale paspoorten het gaat. Bovendien moet in Verordening (EG) nr. 539/2001
worden vermeld welke procedures voor deze vrijstellingen gelden.

(6)

Personen met een vluchtelingenstatus, alle staatlozen ongeacht of zij onder het Verdrag
betreffende de status van staatlozen van 28 september 1954 vallen, alsmede scholieren die
deelnemen aan een schoolreis kunnen door de lidstaten worden vrijgesteld van de visumplicht ingeval zij in een in bijlage II van Verordening (EG) nr. 539/2001 genoemd derde
land verblijven.
Voor deze drie categorieën van personen die in het Schengengebied verblijven, geldt reeds
een volledige visumvrijstelling met betrekking tot het (opnieuw) binnenkomen van dat
gebied. Voor de personen van deze categorieën die verblijven in een lidstaat die niet of nog
niet tot het Schengengebied is toegetreden, moet een algemene vrijstelling worden
ingevoerd met betrekking tot het (opnieuw) betreden van het grondgebied van een andere,
door het Schengenacquis gebonden lidstaat.
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Verordening (EG) nr. 1931/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december
2006 tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de
lidstaten en tot wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst 1
noopt ertoe een nieuwe uitzondering op de visumplicht in te voeren voor houders van een
vergunning voor klein grensverkeer.

(8)

De regelingen voor vrijstellingen van de visumplicht moeten de huidige praktijken volledig
weerspiegelen. Sommige lidstaten kennen een visumvrijstelling voor onderdanen van
derde landen van bijlage I van Verordening (EG) nr. 539/2001 die zich als lid van de
krijgsmacht verplaatsen in het kader van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of het
Partnerschap voor de Vrede. Deze vrijstellingen, die voortvloeien uit internationale
verplichtingen die buiten het bestek van het Gemeenschapsrecht vallen, moeten in verband
met de rechtszekerheid niettemin worden genoemd in die verordening.

(9)

De achtereenvolgende wijzigingen van Verordening (EG) nr. 539/2001 maken het noodzakelijk de structuur en de leesbaarheid hiervan te verbeteren door middel van een later uit
te voeren herschikking.

1

Zie bladzijde … van dit Publicatieblad.
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Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de
bepalingen van het Schengenacquis zoals bedoeld in de door de Raad van de Europese
Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de
wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis1, vallend onder het in artikel 1, punt B, van Besluit
1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die
overeenkomst2 bedoelde gebied.

(11)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn niet gebonden door Verordening (EG)
nr. 539/2001. Zij nemen daarom niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die dus
niet bindend voor noch van toepassing in deze landen is.

(12)

Wat Zwitserland betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van
het Schengenacquis zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de
Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland
wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, vallend onder artikel 1, punt B, van Besluit 1999/437/EG, juncto artikel 4, lid 1,
van Besluit 2004/860/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening,
namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen
van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de
uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis3,

1
2
3

PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.
PB L 368 van 15.12.2004, blz. 26.
PB L 370 van 17.12.2004, blz. 78.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 539/2001 wordt als volgt gewijzigd:
1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a)

aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
"Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de op 20 april 1959 te
Straatsburg ondertekende Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van visa
voor vluchtelingen, dienen personen met een vluchtelingenstatus en staatlozen bij het
overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten in het bezit te zijn van een visum
indien het derde land waar zij verblijven en dat hun reisdocumenten heeft afgegeven,
voorkomt op de lijst van bijlage I bij deze verordening.";
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aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:
"Ook de volgende personen zijn vrijgesteld van de visumplicht:
–

de onderdanen van een in bijlage I bij deze verordening opgenomen derde land
die in het bezit zijn van een vergunning voor klein grensverkeer die is
afgegeven door de lidstaten op grond van Verordening (EG) nr. 1931/2006 van
het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van
regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en
tot wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst (∗)
wanneer deze houders hun recht uitoefenen in het kader van de regeling klein
grensverkeer;

–

scholieren die onderdaan zijn van een in bijlage I opgenomen derde land en
verblijven in een lidstaat die Besluit 94/795/JBZ van de Raad van
30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit derde
landen die in een lidstaat verblijven∗∗ toepast, wanneer zij in het kader van een
door een leerkracht van de instelling begeleide groep scholieren deelnemen aan
een georganiseerde reis;

–

personen met een vluchtelingenstatus, staatlozen en andere personen zonder
nationaliteit die in een lidstaat verblijven en in het bezit zijn van een reisdocument dat is afgegeven door die lidstaat;

–––––––––––––––––––
(∗) PB L 405 van 30.12.2006.
(∗∗) PB L 327 van 19.12.1994, blz. 1.".
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2)

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 539/2001 wordt ingetrokken.

3)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a)
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in lid 1 wordt onder a) vervangen door:
"a)

houders van diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten/officiële paspoorten of
speciale paspoorten, overeenkomstig een van de procedures als bedoeld in
artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 789/2001 van de
Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de
Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische
procedures voor de behandeling van visumaanvragen (∗);

–––––––––––––––––––
(∗)
b)

PB L 116 van 26.4.2001, blz. 2. Verordening gewijzigd bij Besluit
2004/927/EG (PB L 396 van 31.12.2004, blz.45).";

lid 2 wordt vervangen door:
"2.

Een lidstaat kan vrijstelling van de visumplicht verlenen aan:
a)

scholieren die onderdaan zijn van een in bijlage I opgenomen derde land
en in een in bijlage II opgenomen derde land of in Zwitserland of
Liechtenstein verblijven, wanneer zij in het kader van een door een
leerkracht van de instelling begeleide groep scholieren deelnemen aan
een georganiseerde reis;

b)

personen met een vluchtelingenstatus en staatlozen, indien het land waar
zij verblijven en dat hun reisdocumenten heeft afgegeven, is opgenomen
in bijlage II;
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leden van de krijgsmacht die zich verplaatsen in het kader van de NAVO
of het Partnerschap voor de Vrede en die in het bezit zijn van de
identiteits- en reisbewijzen die worden bedoeld in het Verdrag tussen de
Staten die partij zijn bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten van 19 juni 1951".

4)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a)

in deel 1:
i)

wordt Bolivia toegevoegd;

ii)

worden Antigua en Barbuda, de Bahama's, Barbados, Mauritius, Saint Kitts en
Nevis en de Seychellen geschrapt;

iii)

wordt "Oost-Timor" vervangen door "Timor Leste";

iv)

wordt "Federale Republiek Joegoslavië" vervangen door "Servië" en door
"Montenegro";

v)

wordt "West-Samoa" vervangen door "Samoa";
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het volgende deel wordt toegevoegd:
"3.

BRITSE BURGERS DIE GEEN ONDERDANEN VAN HET VERENIGD
KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND ZIJN
IN DE ZIN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT:
British Overseas Territories Citizens die niet het recht van verblijf in het
Verenigd Koninkrijk genieten
British Overseas Citizens
British Subjects die niet het recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk
genieten
British Protected Persons.".

5)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
a)

in deel 1:
i)

wordt Bolivia geschrapt;
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worden de volgende landen toegevoegd:
"Antigua en Barbuda*
Bahama’s*
Barbados*
Mauritius*
Saint Kitts en Nevis*
Seychellen*";

iii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:
"*

De visumvrijstelling geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van
een met de Europese Gemeenschap te sluiten visumvrijstellingsovereenkomst.";

iv)
b)

wordt "Brunei" vervangen door "Brunei Darussalam";

het volgende deel wordt toegevoegd:
"3.

BRITSE BURGERS DIE GEEN ONDERDANEN VAN HET VERENIGD
KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND ZIJN
IN DE ZIN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT:
British Nationals (Overseas).".
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Artikel 2
De lidstaten passen de visumplicht voor Boliviaanse onderdanen toe vanaf 1 april 2007.
De lidstaten passen de visumvrijstelling voor onderdanen van Antigua en Barbuda, de Bahama's,
Barbados, Mauritius, Saint Kitts en Nevis en de Seychellen toe vanaf de datum van inwerkingtreding van een visumvrijstellingsovereenkomst die door de Europese Gemeenschap met het
betrokken derde land wordt gesloten.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten
overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
Gedaan te Brussel, 21 december 2006.

Voor de Raad
De voorzitter

J. KORKEAOJA
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Verordening (EG) nr. 1933/2006 van de Raad
van 21 december 2006
houdende tijdelijke intrekking van de aan de Republiek Belarus
toegekende algemene tariefpreferenties

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van
een schema van algemene tariefpreferenties 1, en met name op artikel 20, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 980/2005 geniet de Republiek Belarus (hierna ‘Belarus’
genoemd) de voordelen van het communautaire schema van algemene tariefpreferenties.

(2)

Op 29 januari 2003 hebben het Internationaal Verbond van vrije vakverenigingen (IVVV),
het Europees Verbond van vakverenigingen (EVV) en het Wereldverbond van de arbeid
(WVA) de Commissie gezamenlijk verzocht om een onderzoek op grond van artikel 27
van Verordening (EG) nr. 2501/2001 van de Raad van 10 december 2001 houdende
toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari
2002 tot en met 31 december 2004 - Verklaringen bij de verordening van de Raad
houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van
1 januari 2002 tot en met 31 december 20042 naar vermeende schendingen van de vrijheid

1
2

PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1.
PB L 346 van 31.12.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 980/2005.
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tot het oprichten van vakverenigingen en het recht om collectief te onderhandelen in
Belarus.
(3)

De Commissie heeft het verzoek in overleg met het Comité algemene preferenties onderzocht en bij Besluit van 29 december 2003 besloten een onderzoek te openen. Er werd een
bericht1 gepubliceerd waarmee de belanghebbenden werd verzocht informatie in te dienen.

(4)

De Belarussische autoriteiten werden formeel in kennis gesteld van de opening van het
onderzoek. Zij ontkenden schendingen van de Verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) nr. 87 (betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en
de bescherming van het vakverenigingsrecht) en nr. 98 (betreffende de toepassing van de
beginselen van het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen).

(5)

De informatie die de Commissie heeft verzameld tijdens het onderzoek dat zij in overleg
met het Comité algemene preferenties heeft verricht, bevestigde echter het bestaan van
ernstige en systematische schendingen van de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en het recht om collectief te onderhandelen overeenkomstig de
ILO-Verdragen nr. 87 en nr. 98. De Commissie heeft onder meer vernomen dat de ILO
in november 2003 zelf een onderzoek heeft geopend naar de situatie in Belarus met betrekking tot de twee verdragen. Het daaruit resulterende verslag van de ILO-onderzoeks–
commissie van juli 2004 bevatte twaalf aanbevelingen voor specifieke maatregelen ter
verbetering van de situatie in Belarus. Belarus werd dringend verzocht deze aanbevelingen
uiterlijk op 1 juni 2005 ten uitvoer te leggen, wat niet is gebeurd. Op grond van deze
informatie en van haar eigen onderzoek oordeelde de Commissie dat een tijdelijke intrekking van de preferentiële regeling gerechtvaardigd was.

(6)

Op 17 augustus 2005 heeft de Commissie besloten toezicht te houden op de
arbeidsrechtensituatie in Belarus en deze te evalueren2. De aankondiging van de instelling
van een toezichts- en evaluatieperiode van zes maanden3 bevatte een verklaring
betreffende het voornemen van de Commissie om de Raad voor te stellen de handels-

1
2

3

PB C 40 van 14.02.2004, blz. 4.
Besluit 2005/616/EG van de Commissie van 17 augustus 2005 inzake het toezicht op en de
evaluatie van de arbeidsrechtensituatie in Belarus met het oog op de tijdelijke intrekking van
de handelspreferenties (PB L 213 van 18.8.2005, blz. 16).
PB C 240 van 30.9.2005, blz. 41.
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preferenties tijdelijk in te trekken, tenzij Belarus zich er vóór afloop van deze periode toe
zou hebben verbonden de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beginselen
van de ILO-verklaring van 1998 inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk,
als geformuleerd in de twaalf aanbevelingen in het verslag van de ILO-onderzoekscommissie van juli 2004. De Belarussische autoriteiten werden officieel in kennis gesteld
van het besluit en de aankondiging.
(7)

Belarus heeft de vereiste verbintenis niet binnen de toezichts- en evaluatieperiode van zes
maanden aangegaan en evenmin tijdens de daaropvolgende maanden, zoals hierna wordt
beschreven. In plaats daarvan hebben de Belarussische autoriteiten op 30 maart 2006 een
document over de situatie inzake de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen in
Belarus bij de Commissie ingediend. De Commissie heeft dat document geanalyseerd,
maar kwam tot de conclusie dat het niet voldoende bewijzen bevatte dat de verbintenis
werd aangegaan.

(8)

Inmiddels heeft de raad van bestuur van de ILO in maart 2006 zijn goedkeuring gehecht
aan het vervolgverslag van het Comité voor vakbondsvrijheid, waarin wordt gewezen op
de daadwerkelijke verslechtering van de situatie inzake vakbondsrechten in Belarus en de
Belarussische autoriteiten dringend wordt verzocht onmiddellijk concrete maatregelen te
nemen.

(9)

Voorts heeft de Commissie van de Belarussische autoriteiten een mededeling van 16 mei
2006 ontvangen over de situatie inzake de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen
in Belarus. Zoals bij het op 30 maart 2006 ingediende document is de Commissie na een
zorgvuldige analyse tot de conclusie gekomen dat dit document geen enkele verbintenis
inhield en dat het geen enkele overtuigende aanwijzing bevatte dat de situatie verbeterde.
Deze beoordeling van de situatie in Belarus was ook terug te vinden in het verslag van juni
2006 van het ILO-comité inzake de toepassing van normen van de Internationale Arbeidsconferentie, waarin werd betreurd dat de Belarussische regering bleef nalaten de aanbevelingen ten uitvoer te leggen, en werd benadrukt dat snel maatregelen moeten worden
genomen om te komen tot echte en tastbare vooruitgang. Ook de Internationale Arbeidsconferentie van juni 2006, die onder auspiciën van de ILO werd georganiseerd, kwalificeerde het feit dat de twaalf aanbevelingen, die Belarus al sinds juli 2004 negeerde, niet
werden uitgevoerd als een geval van voortdurende nalatigheid. Deze uitzonderlijke kwali-
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ficatie wordt alleen gebruikt voor zeer ernstige en systematische gevallen van niet-naleving
van een geratificeerd verdrag.
(10)

De Commissie heeft de jongste ontwikkelingen in Belarus zorgvuldig geanalyseerd, met
inbegrip van een brief van Belarus van 14 oktober 2006, die op 17 oktober 2006 door de
Commissie is ontvangen. In deze brief is geen sprake van een daadwerkelijke verbintenis
of van duidelijke bewijzen dat de situatie verbeterd is, maar worden eens te meer eventuele
voornemens geformuleerd, terwijl de brief geen enkele aanwijzing bevat dat de beginselen
van de ILO-verdragen nr. 87 en nr. 98 daadwerkelijk worden toegepast. De schendingen
van in de ILO-verdragen nr. 87 en nr. 98 vastgelegde beginselen blijven voortduren.

(11)

In het licht van het voorgaande moet de preferentiële regeling voor producten van
oorsprong uit Belarus tijdelijk worden ingetrokken totdat wordt besloten dat de redenen ter
rechtvaardiging van de tijdelijke intrekking niet langer gelden.

(12)

Deze verordening moet in werking treden zes maanden nadat zij is vastgesteld, tenzij
voordien wordt besloten dat de redenen ter rechtvaardiging ervan niet langer gelden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De preferentiële regeling voor producten van oorsprong uit Belarus waarin Verordening (EG)
nr. 980/2005 voorziet, wordt tijdelijk ingetrokken.

Artikel 2
De Raad stelt, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en op voorstel van de Commissie, de
preferentiële regeling voor producten van oorsprong uit Belarus opnieuw in als de schendingen van
de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en het recht om collectief te onderhandelen in
Belarus niet langer bestaan.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking 21 juni 2007.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 december 2006.
Voor de Raad
De voorzitter
J. KORKEAOJA
__________
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VERORDENING (EG) Nr. 1934/2006 VAN DE RAAD
van 21 december 2006
tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking
met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 181 A,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
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Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het afgelopen decennium heeft de Gemeenschap haar bilaterale betrekkingen met een
groot aantal geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog
inkomen in diverse regio's ter wereld stelselmatig uitgebouwd: in de eerste plaats in
Noord-Amerika, Oost-Azië en Australazië, maar ook in Zuidoost-Azië en de Golfregio.
Deze betrekkingen bestrijken inmiddels een brede waaier van economische en andere
onderwerpen en domeinen.

(2)

Deze betrekkingen met geïndustrialiseerde landen en gebieden die vaak dezelfde politieke,
economische en institutionele structuren en waarden hebben als de Gemeenschap, belangrijke bilaterale politieke en handelspartners zijn en een rol spelen in multilaterale fora en
op het vlak van het mondiale bestuur, moeten in het belang van de Gemeenschap verder
worden verdiept. Dit zal in belangrijke mate bijdragen tot de versterking van de rol en de
plaats van de Europese Unie in de wereld, de multilaterale instellingen consolideren en
bijdragen tot het evenwicht en de ontwikkeling van de wereldeconomie en het internationale bestel.

(3)

De Europese Unie en de geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een
hoog inkomen zijn overeengekomen hun betrekkingen te verdiepen en samen te werken op
de gebieden waar zij gemeenschappelijke belangen hebben, middels een scala aan
bilaterale instrumenten zoals overeenkomsten, verklaringen, actieplannen en andere,
vergelijkbare instrumenten.
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Conform de in die bilaterale instrumenten vastgelegde beginselen voert de Gemeenschap
een samenwerkingsbeleid dat een gunstig klimaat moet scheppen voor het onderhouden en
ontwikkelen van haar betrekkingen met die landen en gebieden. De samenwerking zal
bijdragen tot een sterkere Europese aanwezigheid en zichtbaarheid in die landen en zal
aanzetten tot uitwisselingen en interactie tussen een brede waaier van actoren van de beide
partijen op economisch, handels-, academisch en cultureel gebied, alsook op andere
terreinen.

(5)

De beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest zijn democratie, rechtsstatelijkheid, behoorlijk bestuur, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
Het optreden van de Gemeenschap uit hoofde van deze verordening moet bijdragen tot de
verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en versterking van deze
beginselen in de partnerlanden en -regio's door middel van dialoog en samenwerking.

(6)

De bevordering van gediversifieerde bilaterale samenwerkingsinitiatieven met
geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen binnen het
bestek van één enkel instrument zal schaalvoordelen, synergie-effecten, en grotere
efficiëntie en zichtbaarheid van het optreden van de Gemeenschap mogelijk maken.

(7)

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening zijn een gedifferentieerde benadering nodig en een vorm van samenwerking met de partnerlanden waarin
rekening wordt gehouden met hun economische, sociale en politieke situatie en met de
specifieke belangen, strategieën en prioriteiten van de Gemeenschap.

(8)

Deze verordening maakt de intrekking noodzakelijk van Verordening (EG) nr. 382/2001
van de Raad van 26 februari 2001 betreffende de tenuitvoerlegging van projecten ter
bevordering van de samenwerking en de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en
de geïndustrialiseerde landen van Noord-Amerika, het Verre Oosten en Australazië1.

1

PB L 57 van 27.2.2001, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1900/2005 (PB L 303 van 22.11.2005, blz. 22).
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Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk een ruimere samenwerking tussen
de Gemeenschap en geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog
inkomen te bevorderen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en
derhalve wegens de omvang van het optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(10)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen dienen te worden
vastgesteld overeenkomstig het besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van
de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Doelstelling
1.

De communautaire financiering ondersteunt de economische, financiële en technische
samenwerking, alsmede andere onder haar toepassingsgebieden vallende vormen van
samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog
inkomen.

2.

Hoofddoel van de samenwerking met de in lid 1 bedoelde landen en gebieden is een
specifieke reactie op de noodzaak om de banden met deze landen en gebieden aan te halen
en met hen nader overleg te plegen op bilaterale, regionale dan wel multilaterale basis
teneinde een gunstiger klimaat te scheppen voor de ontwikkeling van de betrekkingen
tussen de Gemeenschap en deze landen en gebieden, alsook de dialoog te bevorderen en
tevens de belangen van de Gemeenschap te dienen.

1

PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van
22.7.2006, blz. 11).
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Artikel 2
Werkingssfeer
1.

De samenwerking met geïndustrialiseerde en andere landen en gebieden met een hoog
inkomen heeft tot doel overleg te voeren met partners die dezelfde politieke, economische
en institutionele structuren en waarden hebben als de Gemeenschap, belangrijke bilaterale
partners zijn en een rol spelen in multilaterale fora en op het vlak van het mondiale
bestuur. De samenwerking heeft tevens betrekking op recentelijk geïndustrialiseerde
landen en gebieden alsmede landen en gebieden met een hoog inkomen waarmee het voor
de Gemeenschap van strategisch belang is haar betrekkingen te versterken.

2.

Voor de toepassing van deze verordening worden onder geïndustrialiseerde en andere
landen en gebieden met een hoog inkomen verstaan, de in de bijlage opgenomen landen en
gebieden, hierna "partnerlanden" genoemd. Teneinde de regionale samenwerking te
bevorderen, kan de Commissie, wanneer zij actieprogramma's als bedoeld in artikel 6
goedkeurt, in naar behoren gerechtvaardigde gevallen evenwel besluiten dat landen die niet
in de bijlage zijn opgenomen in aanmerking kunnen worden genomen, indien het uit te
voeren project of programma een regionaal of grensoverschrijdend karakter heeft. In de in
artikel 5 bedoelde meerjarenprogramma's voor samenwerking kan in deze mogelijkheid
worden voorzien. De Commissie wijzigt de lijst in de bijlage in overeenstemming met de
herziening waaraan de OESO/DAC de lijst van ontwikkelingslanden regelmatig onderwerpt, en stelt de Raad daarvan in kennis.
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Artikel 3
Algemene beginselen
1.

De beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest zijn vrijheid, democratie,
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rechtsstatelijkheid;
zij streeft ernaar, door middel van dialoog en samenwerking, dat ook de partnerlanden deze
beginselen erkennen.

2.

Voor de uitvoering van deze verordening zal met betrekking tot de opzet van de samenwerking met de partnerlanden een gedifferentieerde benadering worden gevolgd, waarbij
zo nodig rekening wordt gehouden met hun economische, sociale en politieke situatie en
met de specifieke belangen, strategieën en prioriteiten van de Gemeenschap.

3.

De op grond van deze verordening gefinancierde maatregelen hebben betrekking op de met
name in de instrumenten, overeenkomsten, verklaringen en actieplannen tussen de
Gemeenschap en de partnerlanden opgenomen samenwerkingsgebieden, alsook op
gebieden die voor de Gemeenschap van specifiek belang zijn.

4.

Voor de op grond van deze verordening gefinancierde maatregelen streeft de Gemeenschap
naar samenhang met de andere terreinen van haar externe optreden en met andere relevante
communautaire beleidsterreinen. Dit gebeurt bij de beleidsbepaling, de strategische
planning en de programmering en uitvoering van de maatregelen.

5.

De op grond van deze verordening gefinancierde maatregelen vormen een aanvulling op,
en leveren meerwaarde aan, de inspanningen van de lidstaten en van communautaire
instanties, onder meer op het vlak van de handelsbetrekkingen.

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 405/45

Artikel 4
Samenwerkingsgebieden
De communautaire financiering dient ter ondersteuning van samenwerkingsacties die in overeenstemming zijn met artikel 1 en die beantwoorden aan het algemene doel, de werkingssfeer, de doelstellingen en de algemene beginselen van deze verordening. Bijzondere aandacht gaat uit naar
acties, die ook een regionale dimensie kunnen hebben, op de volgende samenwerkingsgebieden:
1. de bevordering van samenwerking, partnerschappen en gezamenlijke ondernemingen tussen
economische, academische en wetenschappelijke actoren in de Gemeenschap en de
partnerlanden;
2. de bevordering van bilaterale handel, investeringsstromen en economische partnerschappen;
3. de bevordering van dialoog tussen politieke, economische en sociale actoren en andere nietgouvernementele organisaties uit relevante sectoren in de Gemeenschap en de partnerlanden;
4. de bevordering van inter-persoonlijke contacten, opleidings- en bijscholingsprogramma's en
ideeënuitwisselingen en het verdiepen van het wederzijds begrip tussen culturen en
beschavingen;
5. de bevordering van samenwerkingsprojecten op gebieden zoals onderzoek, wetenschappen en
technologie, energie, vervoer en milieu (inclusief klimaatverandering), douane en financiële
aangelegenheden en andere gebieden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de
Gemeenschap en de partnerlanden;
6. het vergroten van het bewustzijn en de kennis over de Europese Unie en van haar zichtbaarheid in de partnerlanden;
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7. de ondersteuning van specifieke initiatieven, met inbegrip van onderzoeksactiviteiten, studies,
proefprojecten en gezamenlijke projecten, die bestemd zijn om daadwerkelijk en op soepele
wijze te beantwoorden aan samenwerkingsdoelstellingen die voortvloeien uit ontwikkelingen
in de bilaterale betrekkingen tussen de Gemeenschap en de partnerlanden, of een nieuw elan te
geven aan de verdere verdieping en verruiming van de bilaterale betrekkingen met de
partnerlanden.

Artikel 5
Programmering en toewijzing van middelen
1.

De maatregelen ter bevordering van de samenwerking op grond van deze verordening
worden uitgevoerd in het kader van de meerjarenprogramma's voor samenwerking met alle
of een aantal partnerlanden. De Commissie stelt de meerjarenprogramma's voor samenwerking op en bepaalt het toepassingsgebied ervan.

2.

De meerjarenprogramma's voor samenwerking worden ten hoogste voor de geldigheidsduur van deze verordening opgesteld. In deze programma's worden de strategische
belangen en prioriteiten van de Gemeenschap en de algemene doelstellingen en verwachte
resultaten vastgelegd. Tevens worden daarin de gebieden bepaald die voor communautaire
financiering in aanmerking komen en bevatten zij een indicatieve financiële toewijzing van
de middelen, als totaal genomen, per prioriteitengebied en per partnerland of groep van
partnerlanden voor de betrokken periode. Een en ander kan met een zekere marge worden
aangegeven. Meerjarenprogramma's voor samenwerking worden onderworpen aan een
herziening halverwege de looptijd of indien nodig aan ad-hocherzieningen.

3.

De meerjarenprogramma's voor samenwerking en de herzieningen daarvan worden door de
Commissie goedgekeurd volgens de procedure van artikel 15, lid 2.
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Artikel 6
Uitvoering
1.

De Commissie keurt jaarlijkse actieprogramma's goed die zijn opgesteld op basis van de in
artikel 5 bedoelde meerjarenprogramma's voor samenwerking.

2.

In de jaarlijkse actieprogramma's worden voor alle, dan wel voor een aantal partnerlanden
de doelstellingen, de gebieden waarop maatregelen worden genomen, de verwachte
resultaten, de beheersprocedures en het totale bedrag van de geplande financiering
vastgesteld. Zij bevatten een beschrijving van de te financieren acties, een indicatie van de
overeenkomstige financieringsbedragen en een indicatief tijdschema voor de uitvoering.

3.

De jaarlijkse actieprogramma's worden door de Commissie goedgekeurd volgens de
procedure van artikel 15, lid 2. Voor wijzigingen van actieprogramma's, zoals technische
aanpassingen, verlenging van de uitvoeringstermijn, herschikking van financiële middelen
tussen geplande maatregelen binnen de begroting, verhoging of vermindering van de
begroting met een bedrag van minder dan 20% van de oorspronkelijke begroting, hoeft
deze procedure niet te worden gevolgd, voor zover deze wijzigingen in overeenstemming
zijn met de oorspronkelijke, in de actieprogramma's vastgestelde doelstellingen.

L 405/48

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

30.12.2006

Artikel 7
Voorwaarden
In het kader van de uitvoering van de in artikel 6 bedoelde actieprogramma's, komen voor financiering uit hoofde van deze verordening in aanmerking:
a)

de volgende entiteiten en organen van de lidstaten en de partnerlanden
i)

overheids- of semi-overheidsinstanties, de plaatselijke overheden of groeperingen
daarvan;

ii)

ondernemingen, bedrijven en andere particuliere organisaties en economische
actoren;

iii)

niet-gouvernementele organisaties; burgergroeperingen en sectorale organisaties
zoals vakbonden, organisaties die economische en sociale actoren vertegenwoordigen, consumentenorganisaties, vrouwen- en jongerenorganisaties; onderwijs-,
opleidings-, culturele, media-, onderzoeks- en wetenschappelijke organisaties;
universiteiten en andere onderwijsinstellingen.

b)

partnerlanden en hun regio's, instellingen en gedecentraliseerde organen;

c)

internationale organisaties, met inbegrip van regionale organisaties, voor zover zij
bijdragen tot verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening;

d)

natuurlijke personen van de lidstaten en de partnerlanden of andere derde landen voor
zover zij bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening;

e)

gemengde organen die door de partnerlanden en -regio's en de Gemeenschap zijn
opgericht;
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instellingen en organen van de Gemeenschap, voorzover deze de in artikel 9 bedoelde
ondersteunende maatregelen uitvoeren;

g)

agentschappen en bureaus van de Europese Unie.

Artikel 8
Financieringsvormen
1.

De samenwerkingsprojecten en -programma's worden integraal dan wel in de vorm van
medefinanciering door andere bronnen, zoals omschreven in artikel 10, uit de algemene
begroting van de Europese Unie gefinancierd.

2.

Financiering in het kader van de uitvoering van de actieprogramma's kan in het bijzonder
de volgende juridische vormen aannemen:

3.

a)

subsidieovereenkomsten (met inbegrip van beurzen);

b)

aanbestedingscontracten;

c)

arbeidsovereenkomsten;

d)

financieringsovereenkomsten.

Wanneer de uitvoering van actieprogramma's gebeurt in de vorm van financieringsovereenkomsten met partnerlanden, geldt dat communautaire financiering niet mag worden
aangewend voor de betaling van heffingen, douanerechten of andere fiscale lasten in de
begunstigde landen.

L 405/50

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

30.12.2006

Artikel 9
Ondersteunende maatregelen
1.

De communautaire financiering kan de kosten dekken van voorbereidende werkzaamheden, follow-up, toezicht, audits en evaluaties die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van deze verordening en het verwezenlijken van de doelstellingen daarvan, en
alle andere kosten van technische en administratieve bijstand die de Commissie, ook in
haar vertegenwoordigingen in de partnerlanden, moet maken voor het beheer van in het
kader van deze verordening gefinancierde operaties.

2.

Deze ondersteunende maatregelen hoeven niet noodzakelijkerwijs in de meerjarenprogramma's te worden opgenomen en kunnen derhalve buiten die programma's om
worden gefinancierd.

3.

Ondersteunende maatregelen die niet in een meerjarenprogramma zijn opgenomen worden
door de Commissie goedgekeurd; deze stelt de lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 10
Medefinanciering
1.

Maatregelen kunnen worden medegefinancierd, met name door:
a)

de lidstaten, hun regionale en plaatselijke overheden, in het bijzonder hun overheidsof semi-overheidsinstanties;

b)

de partnerlanden, met name hun overheids of semi-overheidsinstanties;
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internationale en regionale organisaties, waaronder internationale en regionale
financiële instellingen;

d)

ondernemingen, bedrijven en andere particuliere organisaties en economische
actoren, alsmede andere niet-overheidsactoren;

e)

partnerlanden die steun ontvangen en andere instanties die voor steun in aanmerking
komen krachtens artikel 7.

2.

In geval van parallelle medefinanciering wordt het project of programma in meerdere,
duidelijk te onderscheiden subprojecten opgedeeld die elk worden gefinancierd door de
verschillende partners die de medefinanciering verstrekken, en wel zodanig dat de
bestemming van de financiering altijd traceerbaar is.

3.

In geval van gemeenschappelijke medefinanciering worden de totale kosten van het project
of programma verdeeld over de partners die de medefinanciering verzorgen en worden de
geldmiddelen gemeenschappelijk dusdanig ingebracht dat het niet mogelijk is na te gaan
wat de financieringsbron is van een specifieke activiteit in het kader van het project of
programma.

4.

De Commissie kan voor de uitvoering van gezamenlijke acties middelen voor medegefinancierde projecten ontvangen en beheren namens de in lid 1, onder a), b) en c),
bedoelde entiteiten. Dergelijke fondsen worden behandeld als ontvangsten die in overeenstemming met artikel 18 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van
25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen, een bestemming hebben gekregen1.

1

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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Artikel 11
Beheer
1.

De krachtens deze verordening gefinancierde maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, en met name
Deel Twee, Titel IV.

2.

De Commissie kan overheidstaken en in het bijzonder taken tot uitvoering van de
begroting opdragen aan de in artikel 54, lid 2, onder a) en c), van Verordening (EG,
Euratom) nr. 1605/2002 genoemde entiteiten. De in artikel 54, lid 2, onder c), van die
verordening genoemde organen mogen worden belast met overheidstaken als zij een goede
internationale reputatie genieten, internationaal erkende beheers- en controlesystemen
hanteren en gecontroleerd worden door de overheid.

Artikel 12
Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap
1.

Iedere overeenkomst die uit deze verordening voortvloeit, dient bepalingen ter
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap te bevatten, met name ten
aanzien van onregelmatigheden, fraude, corruptie en andere illegale activiteiten, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995
betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen1, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996
betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen
fraudes en andere onregelmatigheden2 en Verordening (EG) nr. 1073/99 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau
voor fraudebestrijding (OLAF)3.

1
2
3

PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.
PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.
PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.
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In de overeenkomst wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Commissie en de Rekenkamer het
recht hebben een financiële controle, ook op basis van documenten of ter plaatse, uit te
voeren bij alle contractanten of subcontractanten die middelen van de Gemeenschap
hebben ontvangen. Voorts wordt in de overeenkomst de Commissie uitdrukkelijk gemachtigd controles en verificaties ter plaatse uit te voeren, overeenkomstig Verordening
(Euratom, EG) nr. 2185/96.

3.

In iedere overeenkomst ter uitvoering van samenwerking wordt het in lid 2 bedoelde recht
van de Commissie en de Rekenkamer zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst gewaarborgd.

Artikel 13
Evaluatie
1.

De Commissie evalueert geregeld, en zo nodig middels onafhankelijke externe evaluaties,
de uit hoofde van deze verordening gefinancierde maatregelen en programma's, om na te
gaan of de doelstellingen zijn verwezenlijkt en om aanbevelingen te kunnen opstellen voor
de verbetering van toekomstige operaties. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in de opzet
van de programma's en de toewijzing van middelen.

2.

De Commissie zendt de evaluatieverslagen ter informatie toe aan het Europees Parlement
en het bij artikel 15 ingestelde comité.

3.

De Commissie zal alle belanghebbenden, ook de niet-overheidsactoren, betrekken bij de
evaluatie van de hulp die de Gemeenschap op grond van deze verordening verstrekt.
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Artikel 14
Jaarverslag
De Commissie onderzoekt de vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de uit hoofde van deze
verordening genomen maatregelen en legt het Europees Parlement en de Raad jaarlijks een verslag
over de tenuitvoerlegging van deze verordening voor. Het verslag bevat de resultaten van de uitvoering van de begroting en beschrijft de acties en programma's die zijn gefinancierd en, voor zover
mogelijk, de belangrijkste resultaten en gevolgen van de samenwerkingsacties en -programma's.

Artikel 15
Comité
1.

De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2.

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG
van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt 30 dagen.

3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 16
Financiële bepalingen
Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van deze verordening over de periode 2007 tot en
met 2013 bedraagt 172 miljoen EUR. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit
goedgekeurd binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.
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Artikel 17
Intrekking
1.

Verordening (EG) nr. 382/2001 wordt ingetrokken met ingang van de laatste van de
volgende data:

2.

–

1 januari 2007;

–

de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

De ingetrokken verordening blijft van toepassing voor rechtshandelingen en vastleggingen
voor de begrotingsjaren voorafgaande aan 2007. Verwijzingen naar de ingetrokken
verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 18
Herziening
Uiterlijk 31 december 2010 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag
voor met een evaluatie van de tenuitvoeringlegging van de verordening in de eerste drie jaar, met,
indien nodig, een wetgevingsvoorstel om de nodige wijzigingen aan te brengen.
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Artikel 19
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 december 2006.

Voor de Raad
De voorzitter

J. KORKEAOJA
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BIJLAGE
Onder deze verordening vallende landen en gebieden
(1)

Australië

(2)

Bahrein

(3)

Brunei

(4)

Canada

(5)

Chinees Taipei1

(6)

Hongkong

(7)

Japan

(8)

Republiek Korea

(9)

Koeweit

(10)

Macau

(11)

Nieuw-Zeeland

(12)

Oman

(13)

Qatar

(14)

Saudi-Arabië

(15)

Singapore

(16)

Verenigde Arabische Emiraten

(17)

Verenigde Staten

1

Hoewel er met Chinees Taipei geen diplomatieke of politieke betrekkingen worden onderhouden, zijn er intensieve contacten op het gebied van economie, handel, wetenschappen en
technologie, standaarden en normen en op een reeks andere terreinen.
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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2006/998/GBVB VAN DE RAAD
van 21 december 2006
tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2001/555/GBVB
betreffende de oprichting van een satellietcentrum van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 14,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 20 juli 2001 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2001/555/GBVB betreffende
de oprichting van een satellietcentrum van de Europese Unie1 vastgesteld.

(2)

Uit hoofde van artikel 22 van dat gemeenschappelijk optreden heeft de secretarisgeneraal/hoge vertegenwoordiger op 28 juli 2006 een verslag ingediend over de uitvoering
van het gemeenschappelijk optreden met het oog op een eventuele herziening ervan.

(3)

Op 22 september 2006 heeft het Politiek en Veiligheidscomité (PVC), dat belast is met het
politiek toezicht op de activiteiten van het centrum, nota genomen van dat verslag, en de
Raad in het licht daarvan aanbevolen om het gemeenschappelijk optreden, waar passend, te
wijzigen.

(4)

Gemeenschappelijk Optreden 2001/555/GBVB dient dienovereenkomstig te worden
gewijzigd,

1

PB L 200 van 25.7.2001, blz. 5.
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HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Gemeenschappelijk Optreden 2001/555/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1)

Artikel 2 wordt vervangen door:
"Artikel 2
Opdracht
1.

Het centrum ondersteunt, in samenhang met de Europese veiligheidsstrategie (*), de
besluitvorming van de Europese Unie op het gebied van het GBVB, en met name het
EVDB, met inbegrip van crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie, door,
overeenkomstig de artikelen 3 en 4, indien nodig, materiaal te leveren dat het
resultaat is van de analyse van satellietbeelden en aanverwante gegevens, waaronder
luchtfoto's, en daarmee verband houdende diensten.

2.

In het kader van deze taak zal de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, op
verzoek en indien de capaciteit van het centrum het toelaat, het centrum opdracht
geven om producten en diensten te leveren aan
i)

een lidstaat of de Commissie;

ii)

derde staten die hebben ingestemd met de in bijlage dezes vervatte bepalingen
betreffende de associatie bij de activiteiten van het centrum;
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indien het verzoek van belang is in het kader van het GBVB, en in het
bijzonder het EVDB, internationale organisaties zoals de Verenigde Naties
(VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, (OVSE) en
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

(*)

Een veiliger Europa in een betere wereld - de Europese veiligheidsstrategie,
goedgekeurd door de Europese Raad, op 12 december 2003 te Brussel.".

2)

Artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:
"2.

De directeur benoemt, na goedkeuring door het bestuur, de plaatsvervangend
directeur van het centrum. De plaatsvervangend directeur wordt voor drie jaar
benoemd, met een mogelijke verlenging van een periode van drie jaar. De directeur
is belast met de aanwerving van alle andere personeelsleden van het centrum.".

3)

Artikel 11 wordt vervangen door:
"Artikel 11
Werkprogramma
1.

De directeur stelt vóór 30 september van elk jaar een jaarlijkse ontwerpwerkprogramma voor het volgende jaar op, dat vergezeld gaat van een ontwerpwerkprogramma voor de lange termijn voor de twee volgende jaren, en dient dit
ontwerp bij het bestuur in.

2.

Het bestuur keurt het jaarlijkse werkprogramma en het werkprogramma voor de
lange termijn vóór 30 november van elk jaar goed.".
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Artikel 12, lid 3, wordt vervangen door:
"3.

De ontvangsten van het centrum bestaan uit bijdragen van de lidstaten, met
uitzondering van Denemarken, volgens de bni(bruto nationaal inkomen)verdeelsleutel, de betalingen die voor verrichte diensten gedaan zijn en diverse
ontvangsten.".

5)

Artikel 12, lid 4, wordt vervangen door:
"4.

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, ingediende verzoeken om uitvoering van opdrachten
kunnen worden onderworpen aan een kostendekkingsheffing in overeenstemming
met de in de in artikel 15 bedoelde richtsnoeren van de financiële voorschriften van
het centrum.".

6)

Artikel 13 wordt vervangen door:
"Artikel 13
Begrotingsprocedure
1.

De directeur legt elk jaar vóór 30 september een jaarlijkse ontwerp-begroting voor
het centrum aan het bestuur voor, teneinde de huishoudelijke en operationele
uitgaven en de verwachte ontvangsten voor het volgende begrotingsjaar te dekken,
evenals indicatieve langetermijnvooruitzichten betreffende de uitgaven en
ontvangsten met het oog op het ontwerp-werkprogramma voor de lange termijn.

2.

Het bestuur keurt de jaarlijkse begroting van het centrum vóór 30 november van elk
jaar met eenparigheid van stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten
goed.
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In geval van onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, kan de
directeur het bestuur een ontwerp van gewijzigde begroting voorstellen. Rekening
houdend met de vereiste spoed keurt het bestuur de gewijzigde begroting met
eenparigheid van stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten goed.".

7)

Artikel 17 wordt vervangen door:
"Artikel 17
Detachering
1.

Na overleg met de directeur kunnen deskundigen van de lidstaten, alsmede
functionarissen van de instellingen en bureaus van de Europese Unie, voor bepaalde
tijd bij het centrum gedetacheerd worden voor ambten binnen de organisatorische
structuur van het centrum en/of voor specifieke taken en projecten.

2.

Bij een crisis kan het centrum versterking krijgen van gespecialiseerd personeel dat
door de lidstaten, de Commissie of het secretariaat-generaal van de Raad
gedetacheerd wordt. De behoefte aan en de termijn voor dergelijke detacheringen
worden door de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger in overleg met de
directeur van het centrum bepaald.

3.

De bepalingen betreffende detachering worden op voorstel van de directeur door het
bestuur aangenomen.
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Personeelsleden kunnen voor bepaalde tijd in het belang van de dienst worden
gedetacheerd voor een ambt buiten het centrum, overeenkomstig de bepalingen
betreffende het personeel van het centrum.".

8)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 20 bis
Betrokkenheid van de Commissie
De Commissie wordt volledig bij het werk van het centrum betrokken. Het centrum treft de
nodige administratieve regelingen met de Commissie en knoopt de nodige
werkbetrekkingen met haar aan, teneinde de synergieën te optimaliseren en onnodig dubbel
werk te voorkomen door deskundigheid en advies uit te wisselen op de gebieden waarop de
activiteiten van de Gemeenschap gevolgen hebben voor de opdracht van het centrum, en
waarop de activiteiten van het centrum van belang zijn voor die van de Gemeenschap.".

9)

Artikel 22 wordt vervangen door:
"Artikel 22
Verslag
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger dient uiterlijk op 31 juli 2011 bij de Raad
een verslag in over de werking van het centrum, dat, indien nodig, vergezeld gaat van
passende aanbevelingen met het oog op de verdere ontwikkeling ervan.".
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De artikelen 1, lid 3, 9, lid 1, tweede zin, 12, lid 5, en 23, leden 1, 2, 4, 5 en 6, worden
geschrapt.

Artikel 2
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 21 december 2006.

Voor de Raad
De voorzitter

J. KORKEAOJA

