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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 143/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op
artikel 4, lid 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

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.

(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.

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 februari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005,
blz. 3).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 15 februari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL
MA
SN
TN
TR
ZZ

147,8
53,5
37,2
129,8
160,4
105,7

0707 00 05

EG
MA
SN
TR
ZZ

255,9
96,9
141,3
139,2
158,3

0709 90 70

MA
TR
ZZ

49,3
115,6
82,5

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

47,6
55,3
44,7
47,8
58,5
50,8

0805 20 10

IL
MA
ZZ

103,9
88,3
96,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

AR
EG
IL
MA
PK
TR
ZZ

98,9
64,3
67,7
130,6
57,2
60,0
79,8

0805 50 10

EG
TR
ZZ

53,5
55,9
54,7

0808 10 80

CN
TR
US
ZZ

78,6
99,7
103,0
93,8

0808 20 50

AR
CN
US
ZA
ZZ

88,3
47,5
105,7
89,5
82,8

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 144/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Overeenkomstig het memorandum van overeenstemming
tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse
Republiek betreffende beschermende maatregelen ten
aanzien van de invoer van melkpoeder in de Dominicaanse Republiek (2), goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG
van de Raad (3), kan een bepaalde hoeveelheid naar de
Dominicaanse Republiek uitgevoerde communautaire
zuivelproducten in aanmerking komen voor verlaagde
douanerechten. De uitvoerrestituties voor in het kader
van deze regeling uitgevoerde producten dienen bijgevolg
te worden verlaagd met een bepaald percentage.

(5)

Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten
heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 31, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Krachtens artikel 31, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 kan het verschil tussen de prijzen van
de in artikel 1 van die verordening bedoelde producten
op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap worden
overbrugd door een restitutie bij uitvoer.
Gelet op de huidige situatie op de markt voor melk en
zuivelproducten dienen uitvoerrestituties te worden vastgesteld in overeenstemming met de voorschriften en bepaalde criteria van artikel 31 van Verordening (EG)
nr. 1255/1999.
In artikel 31, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 is bepaald dat de restitutie kan variëren
naar gelang van de bestemming, indien de situatie in de
internationale handel of de specifieke vereisten van
bepaalde markten dat noodzakelijk maakt of maken.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde
uitvoerrestituties worden toegekend voor de in de bijlage bij
deze verordening vastgestelde producten en bedragen, onder
de voorwaarden van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1282/2006 van de Commissie (4).
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 februari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005,
blz. 2).

(2) PB L 218 van 6.8.1998, blz. 46.
(3) PB L 218 van 6.8.1998, blz. 45.
(4) PB L 234 van 29.8.2006, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1919/2006 (PB L 380 van 28.12.2006, blz. 1).
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BIJLAGE
Vanaf 16 februari 2007 geldende uitvoerrestituties voor melk en zuivelproducten
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

—

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

—

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

—

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

—

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

—

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

—

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

—

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,54

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

49,11
L20

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

—

0402 99 11 9350

0402 10 11 9000

—

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

—

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

—

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

—

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

12,29

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

—

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

—

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

—

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

—

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

—

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

—

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

—

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

17,02

EUR/100 kg

—

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

24,90

0402 21 19 9900

L20

(1)

Bedrag van de
restitutie

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

—

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

24,90

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

—

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

—

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

—

—

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 23 9140

0402 21 99 9400
0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

—

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

—

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

—

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

—

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

—

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

—

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

—

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

—

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

91,00
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Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

L40

EUR/100 kg

5,67

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

90,00

L04

EUR/100 kg

3,51

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

91,00

L40

EUR/100 kg

8,25

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

L04

EUR/100 kg

3,51

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

88,79

L40

EUR/100 kg

8,25

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

L04

EUR/100 kg

3,98

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

94,35

L40

EUR/100 kg

9,33

L04

EUR/100 kg

21,31

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

83,24
L40

EUR/100 kg

26,63

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

86,56

L04

EUR/100 kg

21,89

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

113,56

L40

EUR/100 kg

27,36

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

90,82

L04

EUR/100 kg

24,26

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

34,72

L40

EUR/100 kg

22,66

L04

EUR/100 kg

25,08

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

35,89

L40

EUR/100 kg

18,88

L04

EUR/100 kg

25,08

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

35,89

L40

EUR/100 kg

7,00

L04

EUR/100 kg

24,38

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

34,80

L40

EUR/100 kg

8,49

L04

EUR/100 kg

21,85

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

16,81

L04

EUR/100 kg

21,43

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

30,67

L40

EUR/100 kg

22,83

L04

EUR/100 kg

19,41

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

24,26
L40

EUR/100 kg

25,72

L04

EUR/100 kg

21,68

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

27,11

L40

EUR/100 kg

36,75

L04

EUR/100 kg

2,42

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

5,67

L40

EUR/100 kg

36,75

L04

EUR/100 kg

2,42

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

5,67

L40

EUR/100 kg

34,72

L04

EUR/100 kg

3,51

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

8,25

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 40 50 9000

0406 10 20 9650

0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 32 9119
0406 20 90 9919

0406 30 31 9730

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000
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Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

Productcode

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

0406 90 86 9200

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900
0406 90 69 9910
0406 90 73 9900
0406 90 75 9900
0406 90 76 9300
0406 90 76 9400
0406 90 76 9500
0406 90 78 9100
0406 90 78 9300
0406 90 79 9900
0406 90 81 9900
0406 90 85 9930
0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

L04

EUR/100 kg

22,78

L40
(1)

EUR/100 kg

16.2.2007

Bestemming

0406 90 86 9400
0406 90 86 9900
0406 90 87 9300
0406 90 87 9400
0406 90 87 9951
0406 90 87 9971
0406 90 87 9973
0406 90 87 9974
0406 90 87 9975
0406 90 87 9979
0406 90 88 9300
0406 90 88 9500

32,74

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Voor producten die zijn bestemd voor uitvoer naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het contingent 2006/2007, zoals bedoeld in Besluit 98/486/EG, en die
voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006, gelden de volgende restituties:
a) producten van de productcodes 0402 10 11 9000 en 0402 10 19 9000
b) producten van de productcodes 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 en 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg;
28,00 EUR/100 kg.

De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:
L20:

Alle bestemmingen, met uitzondering van Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heilige Stoel (Vaticaanstad), Liechtenstein, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia,
het eiland Helgoland, Groenland, Faeröer, de Verenigde Staten van Amerika en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus
niet feitelijk het gezag uitoefent.

L04:

Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Servië en Montenegro en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

L40:

Alle bestemmingen, met uitzondering van L04, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Heilige Stoel (Vaticaanstad), de
gemeenten Livigno en Campione d'Italia, het eiland Helgoland, Groenland, Faeröer, de Verenigde Staten van Amerika, Kroatië, Turkije, Australië, Canada, NieuwZeeland en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.
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VERORDENING (EG) Nr. 145/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente
inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004
bestudering van de offertes die in het kader van de
inschrijving zijn ingediend, een maximumuitvoerrestitutie
worden vastgesteld voor de inschrijvingsperiode die
eindigt op 13 februari 2007.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 31, lid 3, derde alinea,

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 1

(1)

Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie van
26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor
bepaalde soorten boter (2) voorziet in een permanente
inschrijving.

(2)

Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 580/2004
van de Commissie van 26 maart 2004 houdende een
inschrijvingsprocedure tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (3) moet, na

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 581/2004 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 13 februari 2007, de maximumuitvoerrestitutie toegepast op de in artikel 1, lid 1, van die verordening
vermelde producten, zoals vermeld in de bijlage van deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 februari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005,
blz. 2).
2
( ) PB L 90 van 27.3.2004, blz. 64. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 128/2007 (PB L 41 van 13.2.2007, blz. 6).
(3) PB L 90 van 27.3.2004, blz. 58. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1814/2005 (PB L 292 van 8.11.2005, blz. 3).
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BIJLAGE
(EUR/100 kg)
Productcodes

Maximumuitvoerrestitutie voor uitvoer naar de in
artikel 1, lid 1, tweede alinea, van Verordening
(EG) nr. 581/2004 vermelde bestemmingen

Boter

ex 0405 10 19 9500

—

Boter

ex 0405 10 19 9700

97,00

Butteroil

ex 0405 90 10 9000

118,35

Product

16.2.2007
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VERORDENING (EG) Nr. 146/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3440/84 ten aanzien van de voorschriften voor
bepaalde trawlers die gebruikmaken van systemen voor het aan het boord pompen van vis
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van
30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden
via technische maatregelen voor de bescherming van jonge
exemplaren van mariene organismen (1), en met name op
artikel 48,

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 3440/84 wordt het
volgende lid 4 toegevoegd:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 3440/84 van de Commissie (2)
zijn voorschriften vastgesteld inzake de voorzieningen
aan sleepnetten, Deense zegenneten (snurrevod) en soortgelijke netten.

(2)

Met het oog op de veiligheid van de bemanning moeten
in 2007 aanvullende maatregelen ten uitvoer worden gelegd inzake technische voorschriften voor vaartuigen die
gebruikmaken van systemen voor het aan boord pompen
van vis, die geen gevolgen hebben voor de selectiviteit.

(3)

Verordening (EEG) nr. 3440/84 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

„4.
In afwijking van het bepaalde in lid 2, moet worden
toegestaan dat vaartuigen die gebruikmaken van systemen
voor het aan boord pompen van vis, een pooklijn aanbrengen op ten hoogste 10 m van de achterste mazen van de kuil,
wanneer zij vissen met sleepnetten met een maaswijdte van
minder dan 70 mm.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde 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 elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Joe BORG

Lid van de Commissie

(1) PB L 125 van 27.4.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2166/2005 (PB L 345 van 28.12.2005, blz. 5).
(2) PB L 318 van 7.12.1984, blz. 23. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2122/89 (PB L 203 van 15.7.1989,
blz. 21).
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VERORDENING (EG) Nr. 147/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
tot aanpassing van bepaalde vangstquota voor de periode van 2007 tot en met 2012
overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad inzake de
instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid
vangstmogelĳkheden heeft overschreden, zĳ de toekomstige vangstmogelĳkheden van die lidstaat verlaagt.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(5)

Krachtens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2371/2002
moet het gemeenschappelĳk visserĳbeleid garant staan
voor een exploitatie van de levende aquatische hulpbronnen die voor duurzame omstandigheden op economisch,
ecologisch en sociaal gebied zorgt.

(6)

De Raad heeft voor 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005
de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in
andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, alsmede de bij de visserij in acht te nemen voorschriften vastgesteld (2).

Gezien de overbevissing in de loop van verschillende
jaren, gezien de noodzaak rekening te houden met de
economische en sociale situatie van de betrokken visserijsectoren in de betrokken lidstaten en gezien de noodzaak de negatieve impact op deze sectoren zo veel mogelijk te beperken, dienen de langer dan één jaar te veel
geviste hoeveelheden van de quota te worden
afgetrokken.

(7)

Naar aanleiding van nationaal onderzoek dat het Verenigd Koninkrijk in 2005 en 2006 heeft verricht, hebben
het Verenigd Koninkrijk en Ierland aan de Commissie
gemeld de aan hen toegewezen vangstmogelijkheden
voor makreel (in het geval van het Verenigd Koninkrijk
en Ierland) en voor haring (in het geval van het Verenigd
Koninkrijk) in bepaalde gebieden te hebben overschreden
in de periode van 2001 tot en met 2004.

De evolutie van de makreelquota in de periode van 2001
tot en met 2004 geeft een neerwaartse tendens te zien.
Om te voorkomen dat de verlagingen een onevenredige
impact sorteren, dient met betrekking tot de van 2001
tot en met 2004 overbeviste hoeveelheden een correctiecoëfficiënt te worden toegepast op de hoeveelheden die
op de makreelquota in mindering moeten worden
gebracht.

(8)

De hoeveelheid makreel die in 2005 door het Verenigd
Koninkrijk is overbevist, dient in mindering te worden
gebracht op het quotum voor 2007 van die lidstaat.

(9)

De verlagingsregeling zal in overeenstemming zijn met
het wetenschappelijk advies, aangezien de totaal toegestane vangst voor makreel en haring de komende jaren
zullen worden gebaseerd op wetenschappelijk advies
waarin rekening wordt gehouden met de uit de verlaagde
quota voortvloeiende aangepaste vangsten.

(10)

De correctiecoëfficiënt moet overeenstemmen met de
voor 2006 geldende totaal toegestane vangst voor makreel, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde
totaal toegestane vangst voor de periode van 2001 tot en
met 2004.

(11)

Om nadelige sociale en economische gevolgen te voorkomen, mogen de in één jaar afgetrokken hoeveelheden
een bepaald percentage van het jaarlijkse quotum bovendien niet overschrijden. Dit percentage dient te worden
vastgesteld op 15 %.

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van
20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame
exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 23, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Naar aanleiding van de bekendmaking van de verordening (3) inzake de aanpassing van sommige vangstquota
voor 2006 op grond van Verordening (EG) nr. 847/96
van de Raad (4) heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie in 2006 bovendien in kennis gesteld van de overbevissing van aanvullende hoeveelheden makreel in
2005.
In artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002
van de Raad is bepaald dat wanneer de Commissie
vaststelt dat een lidstaat de hem toegewezen

(1) PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.
(2) Verordening (EG) nr. 2848/2000 van de Raad (PB L 334 van
30.12.2000, blz. 1); Verordening (EG) nr. 2555/2001 van de Raad
(PB L 347 van 31.12.2001, blz. 1); Verordening (EG) nr. 2341/2002
van de Raad (PB L 356 van 31.12.2002, blz. 12); Verordening (EG)
nr. 2287/2003 van de Raad (PB L 344 van 31.12.2003, blz. 1);
Verordening (EG) nr. 27/2005 van de Raad (PB L 12 van 14.1.2005,
blz. 1).
(3) Verordening (EG) nr. 742/2006 van de Commissie (PB L 130 van
18.5.2006, blz. 7).
(4) PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.
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Wanneer de in een bepaald jaar af te trekken hoeveelheid
meer bedraagt dan 15 % van het jaarlijkse quotum, wordt
de verlagingsperiode zodanig verlengd dat de hoeveelheid
op of onder de 15 % komt te liggen.

L 46/11

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De quota voor makreel (Scomber scombrus) en haring (Clupea
harengus) die voor de periode van 2007 tot en met 2012 aan
Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn toegewezen, worden
verlaagd overeenkomstig de bijlagen I en II.

(13)

Er dient rekening te worden gehouden met het verzoek
van de betrokken lidstaten om bepaalde quota in 2007
méér te verlagen dan in de periode 2008 tot en met
2012.

Artikel 2
De in een bepaald jaar afgetrokken hoeveelheden mogen niet
hoger liggen dan 15 % van het jaarlijkse quotum.
Artikel 3

(14)

Het Comité voor de visserij en de aquacultuur heeft geen
advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

Deze verordening treedt in werking op de zevende 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 elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Joe BORG

Lid van de Commissie

Makreel
(Scomber
scombrus)

Haring
(Clupea
harengus)

Haring
(Clupea
harengus)

Haring
(Clupea
harengus)

Makreel
(Scomber
scombrus)

UK

UK

UK

IE

Soort

UK

Land

2CX14

1/2

II (niet-EG-wateren),
V b (EG-wateren), VI,
VII, VIII a, b, d, e,
XII, XIV

I, II (EG-wateren en
internationale wateren
HER/1/2.

IV ten noorden van
53° 30′ N

V b, VI aN
(EG-wateren), VI b

II (niet-EG-wateren),
V b (EG-wateren), VI,
VII, VIII a, b, d, e,
XII, XIV

Gebied

33 486

127

0,734

n.r.

n.r.

n.r.

10 349

33 485

0,734

Correctiecoëfficiënt
n.r. = niet relevant

112 546

Overbevissing
2001-2004

24 578,7

127

33 485

10 349

82 609

Totale verlaging

3 686,8

127

5 022,8

1 552,4

12 391,3

2007

4 178,4

0

5 692,5

1 759,3

14 043,5

2008

4 178,4

0

5 692,5

1 759,3

14 043,5

2009

4 178,4

0

5 692,5

1 759,3

14 043,5

2010

4 178,4

0

5 692,5

1 759,3

14 043,5

2011

4 178,4

0

5 692,5

1 759,3

14 043,5

2012

NL

4AB

5B6ANB

2CX14

Code
bestand

QUOTUMVERLAGINGEN 2007-2012

BIJLAGE I

L 46/12
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UK

Land

Makreel
(Scomber
scombrus)

Soort

2CX14

Code bestand

II (niet-EG-wateren),
V b (EG-wateren), VI,
VII, VIII a, b, d, e,
XII, XIV

Gebied

5 090

Overbevissing
2005

n.r.

n.r. = niet relevant

Correctiecoëfficiënt

5 090

Totale verlaging

5 090

2007

QUOTUMVERLAGINGEN 2007-2012

BIJLAGE II

0

2008

0

2009

0

2010

0

2011

0

2012

16.2.2007
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VERORDENING (EG) Nr. 148/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
houdende opneming van bepaalde benamingen in het register van beschermde
oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Geraardsbergse mattentaart
(BGA) — Pataca de Galicia of Patata de Galicia (BGA) — Poniente de Granada (BOB) — GataHurdes (BOB) — Patatas de Prades of Patates de Prades (BGA) — Mantequilla de Soria (BOB) —
Huile d'olive de Nîmes (BOB) — Huile d'olive de Corse of Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica
(BOB) — Clémentine de Corse (BGA) — Agneau de Sisteron (BGA) — Connemara Hill Lamb of
Uain Sléibhe Chonamara (BGA) — Sardegna (BOB) — Carota dell'Altopiano del Fucino (BGA) —
Stelvio of Stilfser (BOB) — Limone Femminello del Gargano (BGA) — Azeitonas de Conserva de
Elvas e Campo Maior (BOB) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (BGA) — Chouriço de
Abóbora de Barroso-Montalegre (BGA) — Sangueira de Barroso-Montalegre (BGA) — Batata de
Trás-os-Montes (BGA) — Salpicão de Barroso-Montalegre (BGA) — Alheira de Barroso-Montalegre
(BGA) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso of Borrego de leite de Barroso (BGA) — Azeite do
Alentejo Interior (BOB) — Paio de Beja (BGA) — Linguíça do Baixo Alentejo of Chouriço de carne
do Baixo Alentejo (BGA) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (BOB))
— met betrekking tot Ierland: „Connemara Hill Lamb” of
„Uain Sléibhe Chonamara” (12);

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

— met betrekking tot Italië: „Sardegna” (13), „Carota
dell'Altopiano del Fucino” (14), „Stelvio” of „Stilfser” (15) en „Limone Femminello del Gargano” (16);

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van
20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten
en levensmiddelen (1), en met name op artikel 7, lid 4, eerste
alinea,

— met betrekking tot Portugal: „Azeitonas de Conserva
de Elvas e Campo Maior” (17), „Chouriça de Carne de
Barroso-Montalegre” (18), „Chouriço de Abóbora de
Barroso-Montalegre” (19), „Sangueira de Barroso-Montalegre” (20), „Batata de Trás-os-Montes” (21), „Salpicão
de Barroso-Montalegre” (22), „Alheira de Barroso-Montalegre” (23), „Cordeiro de Barroso” of „Anho de Barroso” of „Borrego de leite de Barroso” (24), „Azeite do
Alentejo Interior” (25), „Paio de Beja” (26) en „Linguíça
do Baixo Alentejo” of „Chouriço de carne do Baixo
Alentejo” (27);

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea en krachtens artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006
zijn de onderstaande aanvragen van de lidstaten tot registratie van bepaalde benamingen bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie:

— met betrekking tot Slovenië: „Ekstra deviško oljčno
olje Slovenske Istre” (28).

— met betrekking tot België: „Geraardsbergse mattentaart” (2);
— met betrekking tot Spanje: „Pataca de Galicia” of „Patata de Galicia” (3), „Poniente de Granada” (4), „GataHurdes” (5), „Patatas de Prades” of „Patates de Prades” (6) en „Mantequilla de Soria” (7);
— met betrekking tot Frankrijk: „Huile d'olive de Nîmes” (8), „Huile d'olive de Corse” of „Huile d'olive de
Corse-Oliu di Corsica” (9), „Clémentine de Corse” (10)
en „Agneau de Sisteron” (11);
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).
(2) PB C 3 van 6.1.2006, blz. 9.
(3) PB C 240 van 30.9.2005, blz. 28.
(4) PB C 274 van 5.11.2005, blz. 10.
(5) PB C 320 van 15.12.2005, blz. 2.
(6) PB C 331 van 28.12.2005, blz. 2.
(7) PB C 32 van 8.2.2006, blz. 2.
(8) PB C 225 van 14.9.2005, blz. 3.
(9) PB C 233 van 22.9.2005, blz. 9.
(10) PB C 240 van 30.9.2005, blz. 32.
(11) PB C 323 van 20.12.2005, blz. 16.

Aangezien bij de Commissie geen bezwaarschriften zijn
ingediend op grond van artikel 7 van Verordening (EG)
nr. 510/2006, moeten deze benamingen worden opgenomen in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen”,

(2)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

122 van 23.5.2006, blz. 9.
224 van 3.9.2005, blz. 7.
240 van 30.9.2005, blz. 23.
251 van 11.10.2005, blz. 20.
314 van 10.12.2005, blz. 5.
288 van 19.11.2005, blz. 5.
323 van 20.12.2005, blz. 2.
329 van 24.12.2005, blz. 10.
334 van 30.12.2005, blz. 59.
3 van 6.1.2006, blz. 6.
30 van 7.2.2006, blz. 6.
32 van 8.2.2006, blz. 8.
32 van 8.2.2006, blz. 11.
128 van 1.6.2006, blz. 15.
128 van 1.6.2006, blz. 18.
132 van 7.6.2006, blz. 36.
127 van 31.5.2006, blz. 16.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De benamingen in de bijlage bij deze verordening worden opgenomen in het „Register van beschermde
oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen”.
Artikel 2
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 elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
1. In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie
Categorie 1.1. Vers vlees (en verse slachtafvallen)
FRANKRIJK
Agneau de Sisteron (BGA)
IERLAND
Connemara Hill Lamb of Uain Sléibhe Chonamara (BGA)
PORTUGAL
Cordeiro de Barroso of Anho de Barroso of Borrego de leite de Barroso (BGA)
Categorie 1.2. Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)
PORTUGAL
Paio de Beja (BGA)
Linguíça do Baixo Alentejo of Chouriço de carne do Baixo Alentejo (BGA)
Salpicão de Barroso-Montalegre (BGA)
Alheira de Barroso-Montalegre (BGA)
Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (BGA)
Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (BGA)
Sangueira de Barroso-Montalegre (BGA)
Categorie 1.3. Kaas
ITALIË
Stelvio of Stilfser (BOB)
Categorie 1.5. Oliën en vetten (boter, margarine, spijsolie, enz.)
SPANJE
Poniente de Granada (BOB)
Mantequilla de Soria (BOB)
Gata-Hurdes (BOB)
FRANKRIJK
Huile d'olive de Nîmes (BOB)
Huile d'olive de Corse of Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (BOB)
ITALIË
Sardegna (BOB)
PORTUGAL
Azeite do Alentejo Interior (BOB)
SLOVENIË
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (BOB)
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Categorie 1.6. Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt
SPANJE
Pataca de Galicia of Patata de Galicia (BGA)
Patatas de Prades of Patates de Prades (BGA)
FRANKRIJK
Clémentine de Corse (BGA)
ITALIË
Carota dell'Altopiano del Fucino (BGA)
Limone Femminello del Gargano (BGA)
PORTUGAL
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (BOB)
Batata de Trás-os-Montes (BGA)
2. In bijlage I bij de verordening genoemde levensmiddelen
Categorie 2.4. Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
BELGIË
Geraardsbergse mattentaart (BGA).
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VERORDENING (EG) nr. 149/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
houdende opneming van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten
— Boerenkaas (GTS)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20
maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten
voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name
op artikel 9, lid 4, eerste alinea,

(3)

In de aanvraag is ook verzocht om reservering als bedoeld in artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2082/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (3), dat overeenkomt met artikel 13, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 509/2006. Aangezien geen bezwaarschrift is ingediend, is evenmin gebleken dat de
benaming op rechtmatige, erkende en economisch significatieve wijze wordt gebruikt voor soortgelijke landbouwproducten of levensmiddelen. Derhalve moet het
verzoek worden ingewilligd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 8, lid 2, eerste alinea, en krachtens artikel 19, lid 3, van Verordening (EG) nr. 509/2006
is de aanvraag van Nederland tot registratie van de benaming „Boerenkaas” bekendgemaakt in het Publicatieblad
van de Europese Unie (2).
Aangezien bij de Commissie geen bezwaarschriften zijn
ingediend op grond van artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 509/2006, moet deze benaming worden geregistreerd.

De in de bijlage bij deze verordening opgenomen benaming
wordt geregistreerd.
De in artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006
bedoelde reservering is van toepassing.
Artikel 2
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 elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1
(2) PB C 316 van 13.12.2005, blz. 16

(3) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 9. Verordening ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 509/2006.
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BIJLAGE
Boerenkaas
GTS
1.3. Kaas
NEDERLAND
Lijst: Het gebruik van de benaming is gereserveerd.
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VERORDENING (EG) Nr. 150/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen
genomen, zonder evenwel contracten op lange termijn
uit te sluiten. De vaststelling van specifieke restitutiebedragen voor het vooraf vaststellen van de restituties
voor deze producten moet het mogelijk maken beide
doelstellingen te verwezenlijken.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 31, lid 3,

(5)

In artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1043/2005
is bepaald dat voor de vaststelling van de restitutie in
voorkomend geval rekening moet worden gehouden
met de restituties bij de productie en de steunmaatregelen
of andere maatregelen van gelijke werking die voor de in
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1043/2005 vermelde
basisproducten of daarmee gelijkgestelde producten in
alle lidstaten worden toegepast uit hoofde van de verordening houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de betrokken sector.

(6)

Ingevolge artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1255/1999 wordt steun verleend aan in de Gemeenschap
geproduceerde en tot caseïne verwerkte ondermelk, indien deze melk en de daarvan vervaardigde caseïne aan
bepaalde eisen voldoen.

(7)

Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van
9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad,
wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en
boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (3)
voorziet in de levering van boter en room tegen verlaagde prijs aan de fabrikanten van bepaalde koopwaren.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor melk en zuivelproducten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 kan het verschil tussen de prijzen van de
in artikel 1, onder a), b), c), d), e) en g), van die verordening bedoelde producten in de internationale handel
enerzijds en de prijzen in de Gemeenschap anderzijds
door een restitutie bij de uitvoer worden overbrugd.

In Verordening (EG) nr. 1043/2005 van de Commissie
van 30 juni 2005 houdende tenuitvoerlegging van
Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad wat betreft
de regeling aangaande de toekenning van restituties bij
uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (2) is aangegeven voor
welke producten een restitutie moet worden vastgesteld
wanneer zij worden uitgevoerd in de vorm van
goederen bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 1255/1999.

Overeenkomstig artikel 14, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1043/2005 moet de restitutievoet per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten maandelijks worden vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(4)

Voor bepaalde melkproducten die worden uitgevoerd in
de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het
Verdrag vallen, bestaat evenwel het gevaar dat, indien
vooraf hoge restituties worden vastgesteld, de verplichtingen die met betrekking tot deze restituties zijn aangegaan, op het spel worden gezet. Om dat gevaar te voorkomen dienen passende voorzorgsmaatregelen te worden

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1913/2005 van de Commissie (PB L 307
van 25.11.2005, blz. 2).
(2) PB L 172 van 5.7.2005, blz. 24. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1713/2006 van de Commissie (PB L 321 van
21.11.2006, blz. 11).

Artikel 1
De restitutiebedragen die van toepassing zijn op de in bijlage I
bij Verordening (EG) nr. 1043/2005 en in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 opgenomen basisproducten die
worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage II bij Verordening
(EG) nr. 1255/1999 vermelde goederen, worden vastgesteld
zoals bepaald in de bijlage bij deze verordening.
(3) PB L 308 van 25.11.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2107/2005 (PB L 337 van 22.12.2005,
blz. 20).
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 februari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE
Restituties welke van toepassing zijn vanaf 16 februari 2007 op bepaalde zuivelproducten die worden
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (1)
(EUR/100 kg)
Restituties
GN-code

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

Omschrijving

Overige
gevallen

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van minder dan 1,5
gewichtspercenten (PG 2):
a) in geval van uitvoer van goederen van GN-code 3501

—

b) in geval van uitvoer van andere goederen

0,00

0,00

—

21,82

22,99

0,00

0,00

a) bij uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen verlaagde
prijs, vervaardigd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 1898/2005

68,83

72,50

b) in geval van uitvoer van goederen behorende tot GN-code
2106 90 98, met een vetgehalte van 40 of meer gewichtspercenten

88,42

93,13

c) in geval van uitvoer van andere goederen

86,40

91,00

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van 26 gewichtspercenten (PG 3):
a) bij uitvoer van producten, bevattende boter of room in de vorm van
een aan PG 3 gelijkgesteld product, tegen verlaagde prijs krachtens
Verordening (EG) nr. 1898/2005
b) in geval van uitvoer van andere goederen

ex 0405 10

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):

(1) De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing op de uitvoer naar Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, de Heilige Stoel
(Vaticaanstad), Liechtenstein, de gemeenten Livigno en Campione d′Italië, Heligoland, Groenland, de Faeröer en de Verenigde Staten van
Amerika noch op de goederen die zijn opgenomen in de tabellen I en II bij Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 en die naar de Zwitserse Bondsstaat worden uitgevoerd.
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VERORDENING (EG) Nr. 151/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 februari 2007
dat artikel bedoelde invoerrecht regelmatig representatieve cif-invoerprijzen voor de betrokken producten
worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1249/96 is de prijs die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het invoerrecht voor de
producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99 (zachte tarwe van hoge kwaliteit),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 en 1007 00 90, de
dagelijkse representatieve cif-invoerprijs die wordt
bepaald volgens de methode van artikel 4 van die verordening.

(4)

Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de
periode vanaf 16 februari 2007, die van toepassing zullen zijn tot er nogmaals nieuwe invoerrechten worden
vastgesteld en in werking treden,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van
29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (2), en met name op artikel 2, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003
is bepaald dat het invoerrecht voor de producten van de
GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99
(zachte tarwe van hoge kwaliteit), 1002, ex 1005, met
uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, en
ex 1007, met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, gelijk is aan de interventieprijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en verminderd met
de cif-invoerprijs voor de betrokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief.
In artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1784/2003
is bepaald dat voor de berekening van het in lid 2 van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003
bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing
zullen zijn vanaf 16 februari 2007, worden in bijlage I bij de
onderhavige verordening vastgesteld zoals zij zijn bepaald aan
de hand van de in bijlage II bij de onderhavige verordening
vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 februari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van
19.7.2005, blz. 11).
(2) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1816/2005 (PB L 292 van 8.11.2005,
blz. 5).
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BIJLAGE I
Vanaf 16 februari 2007 geldende invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003
bedoelde producten
GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)
(EUR/t)

1001 10 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

1002 00 00

ROGGE

0,00

1005 10 90

MAÏS, zaaigoed, ander dan hybriden

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90

MAÏS, andere dan zaaigoed

(2)

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor
zaaidoeleinden

0,00
0,00
0,00

(1) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd, komt de importeur op grond
van artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96 in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/t als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt,
— 2 EUR/t als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk of aan
de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(2) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t als aan de in artikel 2, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BIJLAGE II
Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten
Periode van 1-14 februari 2007
1. Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:
(EUR/t)

Beurs
Notering
Fob-prijs VSA
Golfpremie
Grote-Merenpremie

Zachte
tarwe (*)

Maïs

Harde tarwe
van hoge
kwaliteit

Harde tarwe
van gemiddelde
kwaliteit (**)

Harde tarwe
van lage
kwaliteit (***)

Gerst

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

153,17

121,79

—

—

—

—

—

—

189,29

179,29

159,29

155,23

28,22

13,14

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(**) Korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(***) Korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

2. Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentieperiode:
Vrachtkosten: Golf van Mexico–Rotterdam:

25,87 EUR/t

Vrachtkosten: Grote Meren–Rotterdam:

— EUR/t

L 46/26

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

16.2.2007

VERORDENING (EG) Nr. 152/2007 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de
openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 936/2006
van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3) kan de Commissie op grond van de
meegedeelde offertes besluiten niet tot toewijzing over
te gaan.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van
29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (1), en met name
op artikel 13, lid 3, eerste alinea,
Overwegende hetgeen volgt:

(3)

Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria,
niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 936/2006 van de Commissie (2)
is een inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van
zachte tarwe naar bepaalde derde landen opengesteld.
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG)
nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot
vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 9 tot en
met 15 februari 2007 zijn meegedeeld in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 936/2006 bedoelde inschrijving voor de
restitutie bij uitvoer van zachte tarwe.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 februari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187
van 19.7.2005, blz. 11).
(2) PB L 172 van 24.6.2006, blz. 6.

(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50).
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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE
BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 2007
tot goedkeuring van het werkprogramma voor 2007 voor de uitvoering van het communautaire
actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008), met inbegrip van het jaarlijkse
werkprogramma voor subsidies
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/102/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 152, lid 1,

Gelet op 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 (1), en met name op artikel 110,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de
Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr.
1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement
van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2), en met name op artikel 166, zoals gewijzigd
bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1261/2005 van de Commissie (3),

Gelet op Besluit 2004/858/EG van de Commissie van 15 december 2004 tot oprichting van een uitvoerend agentschap,
genaamd het „Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma”, voor het beheer van de communautaire maatregelen
op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (5), en met name op
artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 110 van Verordening (EG, Euratom) nr.
1605/2002 bepaalt dat jaarlijks een subsidieprogramma
wordt vastgesteld dat aan het begin van het begrotingsjaar bekend wordt gemaakt.

(2)

Overeenkomstig artikel 166 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 moeten in het jaarlijkse werkprogramma voor subsidies het basisbesluit, de doelstellingen,
het tijdschema van de oproep tot het indienen van voorstellen, het indicatieve bedrag en de verwachte resultaten
worden vermeld.

(3)

Artikel 8 van Besluit nr. 1786/2002/EG voorziet in de
goedkeuring door de Commissie van een jaarlijks werkprogramma voor de uitvoering van het programma, met
daarin de prioriteiten en de acties, met inbegrip van de
toewijzing van middelen. Het werkprogramma voor
2007 moet daarom worden goedgekeurd.

Gelet op 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) (4), en met name op artikel 8, lid 1,
(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van
30.12.2006, blz. 1).
(2) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 (PB L 227 van
19.8.2006, blz. 3).
(3) PB L 201 van 2.8.2005, blz. 3.
(4) PB L 271 van 9.10.2002, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr.
786/2004/EG (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 7).

(5) PB L 369 van 16.12.2004, blz. 73.
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Het besluit tot goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma, als bedoeld in artikel 110 van het Financieel
Reglement, kan als het financieringsbesluit in de zin
van artikel 75 van het Financieel Reglement en artikel 90
van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement worden beschouwd, op voorwaarde dat het een
voldoende nauwkeurige omschrijving bevat.

16.2.2007

BESLUIT:

Artikel 1
Het werkprogramma 2007 voor de uitvoering van het communautaire actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid
(2003-2008), als vastgesteld in bijlage I, wordt goedgekeurd.
De directeur-generaal Gezondheid en consumentenbescherming
zorgt voor de algehele uitvoering van dit programma.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het communautaire actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008).

Artikel 2
De begrotingstoewijzingen voor het beheer van het communautaire actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid
(2003-2008) worden overgeschreven naar het Agentschap
voor het volksgezondheidsprogramma.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2007.
(6)

Uit hoofde van artikel 6 van Besluit 2004/858/EG verricht het Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma bepaalde activiteiten ter uitvoering van het
volksgezondheidsprogramma, waarvoor het de nodige
kredieten moet ontvangen,

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
COMMUNAUTAIRE ACTIE OP HET GEBIED VAN DE VOLKSGEZONDHEID WERKPROGRAMMA 2007
1.

ALGEMENE CONTEXT

1.1.

Beleids- en juridische context
Bij Besluit nr. 1786/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad is een communautair actieprogramma op
het gebied van de volksgezondheid (2003-2008) vastgesteld (hierna „het programmabesluit” genoemd). Voor de
uitvoering van het programma wordt jaarlijks een werkprogramma opgesteld waarin de prioriteiten en acties,
alsmede de toewijzing van middelen, worden vermeld.

In de eerste vier uitvoeringsjaren van het programma is de basis gelegd voor een brede en coherente aanpak,
waarbij het accent lag op drie prioriteiten (terreinen): gezondheidsinformatie, gezondheidsbedreigingen en gezondheidsdeterminanten. De activiteiten op deze terreinen dragen gezamenlijk bij tot een hoog niveau van
lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn in de EU. Op grond van eerdere oproepen tot het indienen
van voorstellen zijn al 267 projecten geselecteerd waarvoor financiering wordt verleend (1).

In mei 2006 heeft de Commissie een gewijzigd voorstel (2) ingediend voor een nieuw gezondheidsprogramma,
dat naar verwachting in 2007 zal worden goedgekeurd. Dit betekent dat 2007 waarschijnlijk het laatste uitvoeringsjaar van het programmabesluit is.

Naar aanleiding van een analyse van de uitvoering van de werkprogramma’s voor 2003-2006 zijn de activiteiten
voor 2007 gestroomlijnd om nog niet bestreken gebieden aan bod te laten komen en het huidige programma zo
goed mogelijk aan te vullen.

In 2007 zal het Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma volledig operationeel zijn en een belangrijke
rol spelen bij de uitvoering van het werkprogramma.

1.2.

Middelen
De desbetreffende begrotingsonderdelen voor 2007 zijn 17 03 01 01 et 17 01 04 02. Als het door de Commissie voorgestelde nieuwe programma in werking is getreden (naar verwachting in 2008), zijn de desbetreffende
begrotingsonderdelen 17 03 06 en 17 01 04 02.

In de definitieve begroting voor 2007 zijn onder post 17 03 01 01 niet de vereiste vastleggingskredieten opgenomen. Het ontbrekende bedrag wordt aan het begin van het begrotingsjaar overgeschreven van artikel 17 03 06
naar post 17 03 01 01 en de uitgaven voor administratief beheer van dit programma vallen onder post
17 01 04 06.

De Commissie heeft niettemin in gewijzigde begroting nr. 1/2007 voorgesteld een nieuwe begrotingspost
17 01 04 02 in te voeren. Wanneer de gewijzigde begroting door de begrotingsautoriteit is goedgekeurd, zullen
hieruit zullen de uitgaven voor het administratieve beheer van het programma worden gefinancierd.

De begrotingspost voor de administratieve kredieten in verband met het Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma is 17 01 04 30.

N.B: Wanneer in dit document naar wetteksten wordt verwezen, wordt in voorkomend geval de recentste versie bedoeld.
(1) Zie http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm
(2) COM(2006) 234 def. van 24 mei 2006.
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Het beschikbare budget voor 2007 (vastleggingen) wordt geraamd op 40 000 000 EUR (3).
Het bestaat voor 38 800 000 EUR uit beleidskredieten en voor 1 200 000 EUR uit administratieve kredieten.
Hierbij komen nog:
— de bijdrage van de EER/EVA-landen: geraamd op 912 000 EUR (4);
— de bijdrage van één kandidaat-lidstaat (Turkije): geraamd op 958 000 EUR (5).
Het totale budget voor 2007 wordt daarom geraamd op 41 870 000 EUR (6). Dit omvat zowel de beleidskredieten als de middelen voor technische en administratieve bijstand:
— het totale beleidsbudget wordt geraamd op 40 638 000 EUR (6).
— het totale administratieve budget wordt geraamd op 1 232 000 EUR (6).
Voorgesteld wordt maximaal 10 % van het beleidsbudget te besteden aan aanbestedingen, en maximaal 5 % aan
rechtstreekse subsidies aan internationale organisaties.
Het indicatieve totale bedrag voor de oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op
33 888 000 EUR (6).
Bij de toekenning van subsidies in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen moet een evenwicht
worden gezocht tussen de verschillende terreinen van het programma, en tegelijkertijd worden gelet op de
kwaliteit en kwantiteit van de ontvangen voorstellen, tenzij zich bijzondere volksgezondheidscrises voordoen
(bv. een grieppandemie) die een herverdeling van de middelen rechtvaardigen.

2.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

2.1.

Oproep tot het indienen van voorstellen
In het werkprogramma 2007 zijn nieuwe actiegebieden en prioriteiten vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de in
het programmabesluit genoemde acties en ondersteunende maatregelen en op de gebieden die bij de voorstellen
in het kader van eerdere oproepen niet aan bod zijn gekomen.
Dit betekent dat de prioriteiten van de oproep tot het indienen van voorstellen van 2007 enerzijds opnieuw
betrekking hebben op bepaalde reeds lopende acties en anderzijds een aantal nieuwe gebieden omvatten, die
hieronder nader worden beschreven.
De subsidies worden gefinancierd uit begrotingspost 17 03 01 01.
Het indicatieve totale bedrag voor de oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op
33 888 000 EUR (6).
Er wordt (waarschijnlijk in februari 2007) één oproep tot het indienen van voorstellen „Volksgezondheid —
2007” in het Publicatieblad bekendgemaakt. Het Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma (7) is belast
met de uitvoering van de oproep.
Innovatieve projecten met een maximale looptijd van drie jaar komen voor medefinanciering in aanmerking.
Gezien de complementariteit en de motiverende aard van de communautaire subsidies moet ten minste 40 % van
de projectkosten uit andere bronnen worden gefinancierd. Het bedrag van de financiële bijdrage bedraagt bijgevolg normaliter maximaal 60 % van de subsidiabele kosten voor de in aanmerking genomen projecten per
begunstigde. In elk afzonderlijk geval wordt het toe te kennen maximumpercentage vastgesteld.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Indicatief bedrag, onder voorbehoud van goedkeuring door de begrotingsautoriteit.
Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad, voetnoot 3.
Indicatief bedrag: dit cijfer is een maximumbedrag en hangt af van het bedrag dat de kandidaat-lidstaat feitelijk betaalt.
Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad, voetnoten 3 en 4.
Besluit 2004/858/EG van de Commissie (PB L 369 van 16.12.2004, blz. 73).
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Een maximale medefinanciering van 80 % van de subsidiabele kosten per begunstigde (d.w.z. per hoofdbegunstigde en per medebegunstigde) kan worden overwogen wanneer een project een significante Europese meerwaarde heeft. Niet meer dan 10 % van de gefinancierde projecten (wat aantal betreft) kan een medefinanciering
van meer dan 60 % ontvangen.
Het indicatieve bedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de geselecteerde projecten bij de
opening van de onderhandelingen kan als gevolg van de onderhandelingen een aanpassing van - 20 % tot
+ 5 % ondergaan.
De algemene beginselen en criteria voor de selectie en financiering van acties in het kader van het programma
volksgezondheid zijn in een afzonderlijk document opgenomen.
Bijzonderheden over de vergoeding van reis- en verblijfkosten zijn vermeld in een bijlage bij dit werkprogramma.
Prioriteiten voor 2007
Voor de duidelijkheid zijn de acties gegroepeerd overeenkomstig de in punt 1.1 vermelde terreinen: gezondheidsinformatie, gezondheidsbedreigingen en gezondheidsdeterminanten. Bij elke actie wordt verwezen naar het
desbetreffende artikel van het programmabesluit of naar het desbetreffende punt van de bijlage daarbij.
In alle voorstellen moet zo mogelijk worden aangegeven hoe rekening wordt gehouden met het genderperspectief en moet worden aangetoond dat synergieën kunnen worden ontwikkeld met de desbetreffende onderzoeksactiviteiten die worden gefinancierd in het kader van de wetenschappelijke beleidsondersteuning van het zesde
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor onderzoek (8) en het vervolgprogramma daarop (9).
2.1.1.

Gezondheidsinformatie: artikel 2, lid 2, onder a), en artikel 3, lid 2, onder a)
Met deze activiteiten wordt beoogd:
— een duurzaam systeem voor gezondheidsbewaking op te zetten en toe te passen;
— het systeem voor de overdracht en de uitwisseling van informatie en gezondheidsgegevens, inclusief de
publieke toegang ervan, te verbeteren;
— mechanismen voor analyse en rapportering van informatie en raadpleging tussen lidstaten en betrokkenen
aangaande gezondheidskwesties op Gemeenschapsniveau op te zetten en toe te passen;
— de analyse en kennis van de invloed op de gezondheid van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid en van
andere communautaire beleidsmaatregelen en activiteiten te verbeteren;
— de uitwisseling van informatie over de beoordeling van gezondheidstechnologieën, met inbegrip van nieuwe
informatietechnologieën en ervaring met goede praktijken, te ondersteunen.
De projectvoorstellen moeten betrekking hebben op:

2.1.1.1. O n t w i k k e l i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n h e t s y s t e e m v o o r g e z o n d h e i d s i n f o r m a t i e e n
-kennis (bijlage, punt 1.1):
— ontwikkeling en toepassing van indicatoren en verzameling van gegevens over sociaaleconomische gezondheidsdeterminanten, ongelijkheden op gezondheidsgebied, gender en gezondheid en gezondheid van specifieke bevolkingsgroepen (inclusief haalbaarheid en kosten). Uitsplitsing van de indicator „gezonde levensjaren”
in sociaaleconomische categorieën aan de hand van de standaardmethoden van de EU (10). Deze activiteiten
moeten zorgvuldig worden afgestemd op de activiteiten van Eurostat, en met name van de taskforce „Levensverwachting naar sociaaleconomische groepen”, zodat wordt voorkomen dat dubbel werk wordt verricht;
(8) Beschikking 2002/834/EG van de Raad (PB L 294 van 29.10.2002, blz. 1). Zie voor de volksgezondheidsprojecten in het kader van de
wetenschappelijke ondersteuning van beleid de CORDIS-website: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm
(9) Het deel „Optimalisering van de verstrekking van gezondheidszorg aan de burgers van Europa” van de oproepen die begin 2007 in het
kader van het zevende kaderprogramma worden gepubliceerd, bevat specifieke onderwerpen in verband met de volksgezondheid.
(10) Zie voor details http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_calcul_en.htm
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— ontwikkeling van indicatoren en verzameling van gegevens over het volksgezondheids-, preventieen gezondheidsbevorderingsbeleid in de lidstaten en ontwikkeling van indicatoren voor EU-beleid en wetgeving op gezondheidsgebied (inclusief haalbaarheid en kosten);

— bevordering van systemen en rapportage in de lidstaten op het gebied van gezondheidsindicatoren op basis
van de lijst van gezondheidsindicatoren van de Europese Gemeenschap en de indicator „gezonde levensjaren”,
met bijzondere aandacht voor de toepassing in de lidstaten die na 1 mei 2004 zijn toegetreden en in de
kandidaat-lidstaten.

2.1.1.2. U i t v o e r i n g v a n h e t s y s t e e m v o o r g e z o n d h e i d s i n f o r m a t i e e n - k e n n i s ( b i j l a g e ,
punt 1.1):
— proefstudies voor gezondheidsonderzoeken als onderdeel van de haalbaarheidsstudie (11). Opzetten of verbeteren van morbiditeitsregisters voor alle lidstaten voor belangrijke en chronische ziekten waarvoor een solide
indicatorbasisdefinitie bestaat (12) en voor ziekten waarvoor geen aandacht is geweest in de bestaande projecten (13) (inclusief haalbaarheid en kosten);

— identificatie en evaluatie van ad-hocvragenreeksen voor het gezondheidsdeel van het Europese systeem van
sociale statistische enquêtemodules op basis van bestaande of recent ontwikkelde gezondheidsonderzoeksinstrumenten;

— verdere ontwikkeling en toepassing van het niet-taalgebonden systeem voor de automatische codering van
doodsoorzaken (IRIS);

— toepassing van de letselgegevensbank (IDB) (14) in alle lidstaten, in het bijzonder verzameling en verwerking
van gegevens over alle soorten letsel (waaronder ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding), overeenkomstig het nieuwe geharmoniseerde coderingssysteem.

2.1.1.3. O n t w i k k e l i n g v a n m e c h a n i s m e n o m g e z o n d h e i d s t h e m a ’ s t e a n a l y s e r e n e n e r over te rapporteren en om volksgezondheidsverslagen op te stellen (bijlage,
punt 1.4):
— verschaffen van gegevens en rapporten over de invloed van het Gemeenschapsbeleid op de gezondheid, de
economische groei en duurzame ontwikkeling;

— opstelling van rapporten over bepaalde bevolkingsgroepen (zoals vrouwen en kinderen), over de gevolgen en
risicofactoren van handicaps (zoals slechtziendheid), over de bescherming van de bevolking tegen de risico’s
van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV), over de keuze van relevante EMV-indicatoren en
-richtsnoeren en over het verband tussen milieufactoren en gezondheid;

— ondersteuning van diepgaande analysen van statistieken over doodsoorzaken om nieuwe inzichten te krijgen
in de sterftepatronen en om de veranderingen in de EU en analysen van vermijdbare doodsoorzaken te
monitoren (en te werken aan een aanvaardbare definitie van vermijdbare doodsoorzaken).
(11) http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#20
(12) Dit is het geval voor diabetes, geestesziekten, mondgezondheid, astma en chronische obstructieve ademhalingsziekten, spier- en
skeletaandoeningen (met bijzondere aandacht voor osteoporose, artritis en reuma-aandoeningen) en hart- en vaatziekten.
(13) Onder meer de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, epilepsie, amyotrofische laterale sclerose, ADHD, cognitieve vertraging en
verstoring van motorische, perceptuele, taal- en sociaalemotionele functies, bloedziekten (waaronder hemofilie), immunologische
stoornissen, allergieën met uitzondering van astma, urogenitale ziekten, maag- en darmziekten, endocriene ziekten, keel-, neus- en
oorziekten, oogaandoeningen en huidziekten, alsook ziekten in verband met milieufactoren. Ook beroertes, hoofdpijnaandoeningen en
chronische pijn (bv. chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromialgie) zijn hieronder begrepen.
14
( ) https://webgate.cec.eu.int/idb/
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2.1.1.4. O n t w i k k e l i n g v a n s t r a t e g i e ë n v o o r d e u i t w i s s e l i n g v a n i n f o r m a t i e e n r e a c t i e s
op bedreigingen door niet-overdraagbare ziekten (bijlage, punt 1.2):
— steun voor kennisprojecten over ziekten betreffende prevalentie, behandelingen, risicofactoren, risicobeperkingsstrategieën, ziektekosten en sociale ondersteuning, waarmee richtsnoeren voor beste praktijken worden
ontwikkeld;

— ontwikkeling van strategieën en mechanismen voor de uitwisseling van informatie onder mensen met een
zeldzame ziekte en bevordering van betere epidemiologische studies, codificering, classificatie en definitie;

— steun voor Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten om te proberen richtsnoeren op te stellen
voor beste behandelingspraktijken en kennis over deze ziekten uit te wisselen en prestaties te beoordelen;

— haalbaarheidsstudies om mechanismen te ontwikkelen voor het verzamelen van volledige gegevens over de
volumes en gevolgen van grensoverschrijdende gezondheidszorg, die in de bestaande gegevensverzamelingssystemen in de lidstaten worden geïntegreerd en niet leiden tot onnodige extra administratieve lasten.

2.1.1.5. e - G e z o n d h e i d ( b i j l a g e , p u n t e n 1 . 6 e n 1 . 8 ) :
— nationale en regionale websites, websites van niet-gouvernementele organisaties en het EU-gezondheidsportaal (15) beter op elkaar laten aansluiten; verbetering van de vermelding van en de toegang tot relevante
medische informatiebronnen in de EU;

— bevordering van projecten ter verbetering van de gezondheidsinformatiestromen in en tussen gezondheidsinstellingen (verbetering van rapportage over patiëntveiligheid en volksgezondheid, bevordering van effectieve
netwerken en/of illustratie van kosten-kwaliteitsscenario’s);

— ontwikkeling van rapportage over de gedrags- en perceptieveranderingen bij patiënten en zorgverleners als
gevolg van de invoering van e-gezondheidshulpmiddelen, opstelling van veiligheids- en risicomodellen voor
veranderingen in verband met informatie- en communicatietechnologie.

In samenwerking met andere beleidsterreinen van de EU:

— bevordering en verspreiding van proefprojecten op het gebied van patiëntensamenvattingen, identificatiemiddelen voor patiënten, personeel en voorwerpen, elektronische recepten, gegevensverzamelingen voor noodsituaties en de ontwikkeling van semantische interoperabiliteit, die worden uitgevoerd in het kader van het
programma voor concurrentievermogen en innovatie en andere relevante instrumenten van de Gemeenschap (16);

— analyse van juridische, medische en ethische aspecten van vertrouwelijkheid; eigendom van en toegang tot
gegevens in hulpmiddelen voor e-gezondheid en elektronische gezondheidsbewaking, met name ten aanzien
van de uitwisseling van elektronische gezondheidsgegevens bij grensoverschrijdende configuraties; systemen
voor toezicht en rapportage; preventie en promotie, palliatieve zorg en thuiszorg.

2.1.1.6. I n f o r m a t i e o v e r m i l i e u e n g e z o n d h e i d ( b i j l a g e , p u n t 1 . 1 ) :
— ontwikkeling van een informatiesysteem inzake milieu en gezondheid door meer gegevens aan elkaar te
koppelen, proefstudies voor gezamenlijk toezicht op milieu- en gezondheidsvariabelen; studies naar het lokale
milieu en gezondheidsinterventies die een sociaaleconomische typering omvatten; studies naar mogelijke
milieuoorzaken van ziekten (zoals ademhalingsziekten en hart- en vaatziekten), studies naar de gezondheidseffecten van langdurige en gecombineerde geringe blootstelling aan milieustressoren; verbetering van de
kwaliteit van sterfte- en morbiditeitsgegevens in verband met ademhalingsziekten en hart- en vaatziekten;
blootstelling-responsfuncties, comorbiditeit en vroegtijdige waarschuwing op basis van patroonherkenning;
(15) http://ec.europa.eu/health-eu/
(16) http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm#adoption en mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: e-Gezondheidszorg — een betere gezondheidszorg voor de
burgers van Europa: Een actieplan voor een Europese Ruimte voor e-gezondheidszorg (COM(2004) 356 def. van 30 april 2004).
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— rapportage over stadsplanningsrichtsnoeren die van belang zijn voor de gezondheid, en met name voor
ziektepreventie en gezondheidsbevordering;

— uitvoering van nadere studies naar elektromagnetische velden (EMV), om de lacunes te vullen zoals die zijn
geconstateerd door de wetenschappelijke comités van de EU, in relevante projecten en door de WHO (met
name ten aanzien van de langetermijneffecten van geringe blootstelling aan EMV, waaronder radiofrequentieidentificatie) en een haalbaarheidsstudie naar waarschuwingsindicatoren en de behoeften op het gebied van
EMV-monitoring; bevordering van studies naar risicoperceptie en beste praktijken op het gebied van communicatie, steun aan de ontwikkeling van richtsnoeren voor EMV-dosimetrie en installatierichtsnoeren voor
elektriciteitsbedrijven en aanbieders van mobiele telefonie.

2.1.1.7. O n d e r s t e u n i n g v a n d e u i t w i s s e l i n g v a n i n f o r m a t i e o v e r e n e r v a r i n g m e t g o e d e
praktijken (bijlage, punt 1.7):
— vergroting van de patiëntenveiligheid en van de kwaliteit van de gezondheidsdiensten door te helpen bij de
ontwikkeling van Europese samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en relevante belanghebbenden. De
acties op dit gebied betreffen de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van vergroting van de
patiëntenveiligheid, inclusief het erbij betrekken van zorgverleners en coördinatie van opleiding en informatie
op dit gebied; het verschaffen van meer inzicht in patiëntenveiligheidsinterventies en in de economische
gevolgen van onveilige diensten en medische fouten; nationale en regionale instellingen helpen bij de uitvoering van letselpreventiestrategieën;

— vorming van netwerken van adviesorganen op volksgezondheidsgebied in de lidstaten;

— ondersteuning van initiatieven en partnerschappen om de gezondheidsvaardigheden te meten en te vergroten.

2.1.1.8. B e o o r d e l i n g v a n d e e f f e c t e n o p d e g e z o n d h e i d e n v a n g e z o n d h e i d s t e c h n o l o g i e
(bijlage, punt 1.5):
— ontwikkeling van hulpmiddelen om toezicht te houden op de kosteneffectiviteit van gezondheidsbeleid en op
de gevolgen voor de economie;

— opzetten van bewustmakings-, netwerk- en coördinatieactiviteiten om de strategische gezondheidsinvesteringen met steun van de structuurfondsen van de EU te vergroten;

— steun aan het EU-netwerk voor de beoordeling van gezondheidstechnologieën dat is opgezet in het kader van
bestaande projectactiviteiten (17) en overleg met het farmaceuticaforum.

2.1.1.9. V e r b e t e r i n g v a n d e k e n n i s e n i n f o r m a t i e o v e r g e z o n d h e i d , m e t h e t o o g o p e e n
betere volksgezondheid (artikel 3, lid 2, onder c) en d), en bijlage, punten 1.4,
1.5 en 1.7):
— oprichting van een netwerk van juristen die in de EU-lidstaten aan de gezondheidswetgeving werken („EUgezondheidsrecht”). Het netwerk moet informatie verschaffen over de mogelijke gezondheidsbevordering door
middel van wetgeving en input geven voor beleidsontwikkeling en effectbeoordelingen. Het kan ook dienen
als platform voor de uitwisseling en overdracht van kennis over gezondheidsrecht.

2.1.2.

Snel en gecoördineerd op gezondheidsbedreigingen reageren: artikel 2, lid 2, onder b), en artikel 3, lid 2, onder a)
Met deze activiteiten wordt beoogd de paraatheid te vergroten en te zorgen dat snel wordt gereageerd op
bedreigingen en noodsituaties voor de volksgezondheid. Dit zal met name van belang zijn voor de samenwerking
in het kader van het communautaire netwerk inzake overdraagbare ziekten (18) en andere EU-wetgeving op het
gebied van de volksgezondheid en kan de activiteiten van het Europees kaderprogramma voor onderzoek
aanvullen.

(17) http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#13
(18) Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1).
Beschikking 2000/57/EG van de Commissie (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 32).
Beschikking 2000/96/EG van de Commissie (PB L 28 van 3.2.2000, blz. 50).
Beschikking 2002/253/EG van de Commissie (PB L 86 van 3.4.2002, blz. 44).
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Risicobeoordelingsactiviteiten (zoals surveillance) vallen onder de bevoegdheid van het Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (19), dat in 2005 operationeel is geworden. De activiteiten ter bevordering
van het nationale risico- en bedreigingenbeheer zijn in overleg met het ECDC vastgesteld met als doel de
samenwerking in de hele EU te vergroten en dubbele inspanningen en overlappingen te vermijden.

Activiteiten gericht tegen de dreiging van aanvallen met biologische agentia zullen worden uitgevoerd in nauwe
samenhang met de lopende activiteiten op het gebied van overdraagbare ziekten. Deze activiteiten en de
activiteiten in verband met aanvallen met chemische agentia zullen worden ontwikkeld in aansluiting op de
conclusies van de ministers van Volksgezondheid van 15 november 2001 en het daaruit voortgekomen „Samenwerkingsprogramma inzake paraatheid voor en reactie op aanvallen met chemische en biologische agentia”
(bescherming van de gezondheid) (20).

2.1.2.1. C a p a c i t e i t o m e e n g r i e p p a n d e m i e t e b e s t r i j d e n e n o p b i j z o n d e r e g e z o n d h e i d s bedreigingen te reageren (bijlage, punten 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.8)
Met deze actie wordt beoogd capaciteiten en strategieën te ontwikkelen om de lidstaten, de kandidaat-lidstaten,
de EER/EVA-landen en de Gemeenschap in haar geheel te helpen reageren op gezondheidsbedreigingen. Er wordt
prioriteit gegeven aan de dreiging van een grieppandemie en aan activiteiten in verband met grieppreventie/beheer, gezamenlijke noodcommunicatiestrategieën en paraatheid en hoogwaardige instrumenten en informatie met
betrekking tot gezondheid en de sociaaleconomische effecten van een pandemie en de desbetreffende tegenmaatregelen, in coördinatie met de activiteiten van het Europees kaderprogramma voor onderzoek (21).

Andere prioriteiten zijn:

— bedreigingen van niet-overdraagbare ziekten, zoals ziekten in verband met chemische en milieurisico’s die een
snelle reactie vereisen;

— verdere ontwikkeling van een vroegtijdigewaarschuwingssysteem voor chemische agentia en traceerbaarheidsactiviteiten in verband met het grensoverschrijdend vervoer van voor de volksgezondheid gevaarlijke stoffen;

— beheersing van overdraagbare ziekten in verband met de gezondheid van migranten en grensoverschrijdende
gezondheidskwesties, inclusief vraagstukken in verband met screening en tracering van contacten;

— hulp bij logistieke prioriteiten (bv. aanschaf, opslag en verspreiding van geneesmiddelen) en niet-medische
interventies (bv. maatregelen om te zorgen dat mensen meer afstand van elkaar houden, screening bij
binnenkomst en vertrek, desinfectiemaatregelen enz.) in noodsituaties.

2.1.2.2. A l g e m e n e p a r a a t h e i d e n r e a c t i e ( b i j l a g e , p u n t e n 2 . 1 , 2 . 2 , 2 . 3 e n 2 . 4 )
Met deze acties wordt beoogd de paraatheid van de gezondheidssector in crisissituaties te vergroten en de
intersectorale samenwerking te verbeteren (bv. met de burgerbeschermings-, voedsel- en diergezondheidssector)
om op coherente wijze op een crisis te kunnen reageren. De activiteiten moeten betrekking hebben op ondersteuning van het risico- en crisisbeheer en van de risicocommunicatie.

Van bijzonder belang zijn:

— activiteiten ter ondersteuning van de implementatie van algemene crisisdraaiboeken, waarbij verschillende
gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen en crisiscentra op nationaal/regionaal niveau) met elkaar worden
verbonden om ze beter in staat te stellen een massale toestroom van mensen en de gevolgen van grootschalige noodsituaties (zoals ongevallen en migratiegolven/-stromen, kwetsbare groepen, ontheemden en
vluchtelingen) op te vangen. Er zijn ook activiteiten nodig om de bedrijfsvoortgang in noodsituaties te
bevorderen (bv. verlening van diensten die voor de volksgezondheid van belang zijn in crisissituaties);
(19) Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1).
(20) Zie: http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf
(21) Zie ook FP6 Wetenschappelijke ondersteuning van het beleid, 5e oproep, SSP-5B GRIEP.
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— activiteiten waarmee het gebruik van bestaande of nieuwe hulpmiddelen en instrumenten, waaronder juridische, wordt vergroot om de traceerbaarheid van internationale passagiers (bv. tracering van vliegtuigpassagiers bij mogelijke besmetting met pathogene micro-organismen) en de tracering van contacten te ondersteunen;

— activiteiten ter ondersteuning van de capaciteitsopbouw voor gezamenlijke acties van wetshandhavings- en
gezondheidsinstanties;

— activiteiten ter ondersteuning van de capaciteitsopbouw en implementatie om te voldoen aan de door de
Wereldgezondheidsvergadering goedgekeurde Internationale Gezondheidsregeling (22) (bv. mechanismen om
zo nodig de tracering van internationale reizigers in werking te zetten en te implementeren);

— het gebruik van innovatieve IT-instrumenten voor de analyse van gezondheidsbedreigingen, zoals geografische informatiesystemen (GIS), ruimtetijdanalyse, nieuwe vroegtijdige-waarschuwings- en voorspellingssystemen, geautomatiseerde analyse en uitwisseling van diagnostiekgegevens;

— aanpakken voor vervoersvraagstukken (bv. oefening voor het verzenden van monsters) en toepassing van
nieuwe diagnosetechnieken (bv. ringtests voor nieuwe/opkomende pathogenen).

2.1.2.3. G e z o n d h e i d s v e i l i g h e i d e n s t r a t e g i e ë n v o o r d e b e s t r i j d i n g v a n o v e r d r a a g b a r e
ziekten (bijlage, punten 2.2, 2.4, 2.5 en 2.9)
De informatie en kennis over de bestudering, ontwikkeling en evaluatie van beleidsmaatregelen en plannen om te
reageren op de gevaren in verschillende gezondheidszorgkaders, van huisartsenpraktijken en EHBO-posten tot
sterk gespecialiseerde ziekenhuizen, waaronder ziekenhuizen die speciaal zijn toegerust voor de behandeling van
risicopatiënten, vertonen nog hiaten.

De verbetering van de patiëntenveiligheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg kan in de lidstaten worden
ondersteund door netwerkvorming op Europees niveau en door passende strategieën en structuren vast te stellen
om te reageren op gezondheidsveiligheidscrises en de beheersing van overdraagbare ziekten. Met deze actie wordt
beoogd activiteiten in verband met paraatheid (zoals preventieve inentingen of aanleg van voorraden), bestrijding/uitroeiing van overdraagbare ziekten en patiëntenveiligheid te bevorderen. Er zal steun worden verleend aan
acties die de communicatie tussen verschillende beroepsgroepen (bv. huisartsen, apothekers, dierenartsen en
relevante niet-medische beroepen) bevorderen en de samenwerking via platforms en netwerken vergemakkelijken.

Andere prioriteiten zijn activiteiten ter ondersteuning van:

— bestrijdings- en preventieprogramma’s voor kinderinfectieziekten (inclusief activiteiten ter bevordering van de
uitwisseling van beste praktijken voor vaccinatie- en immunisatiestrategieën, bijvoorbeeld door vaccinatie te
voorkomen ziekten die onder Beschikking nr. 2119/98/EG (23) vallen). Activiteiten in verband met de bestrijding van schadelijke effecten (veroorzaakt door vaccins, chemische stoffen, antivirale middelen, andere geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) in samenwerking met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA);

— netwerkvorming en uitwisseling van informatie tussen lidstaten om de patiëntenveiligheid en zorgkwaliteit te
verbeteren, met name het beheer en de bestrijding van zorggerelateerde infecties en antimicrobiële resistentie,
inclusief andere soorten blootstelling in verband met ziekenhuis- of gezondheidszorgomgevingen (blootstelling aan chemicaliën, geneesmiddelen, desinfectiemiddelen, luchtkwaliteit binnenshuis enz.). Activiteiten in
verband met vraagstukken als de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van patiëntenveiligheid
(rapportage- en leersystemen, opleiding en scholing), de ontwikkeling van mechanismen en hulpmiddelen om
de informatie over patiëntenveiligheid voor patiënten, burgers en zorgverleners te verbeteren, meer inzicht te
verschaffen in patiëntenveiligheidsinterventies en in de economische gevolgen van onveilige diensten en
medische fouten, en om nationale beleidsmaatregelen en programma’s te ondersteunen en onderbouwen.
(22) Zie: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf
(23) Zie voetnoot 11.
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2.1.2.4. V e i l i g h e i d v a n b l o e d , w e e f s e l s , c e l l e n e n o r g a n e n ( b i j l a g e , p u n t e n 2 . 6 e n 2 . 7 )
Met deze actie wordt beoogd de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van stoffen van menselijke oorsprong
(organen, weefsels, cellen, bloed en bloedbestanddelen) voor therapeutisch gebruik te bevorderen ten aanzien van
de verzameling, de bewerking, de distributie en het gebruik ervan. Deze activiteiten moeten de tenuitvoerlegging
van bestaande EU-wetgeving bevorderen.

Prioriteit wordt gegeven aan activiteiten in verband met:

— de ontwikkeling van praktische hulpmiddelen voor de risicobeoordeling en valideringsmethoden ten aanzien
van het verkrijgen, bewerken, bewaren en distribueren van stoffen van menselijke oorsprong;

— een gedetailleerde risicobeoordeling voor de verschillende soorten procedures, gericht op de opstelling van
specifieke richtsnoeren per proces en stof. Hierin moet rekening worden gehouden met de aard van de
bewerking en de wijze waarop de stoffen in het menselijk lichaam worden ingebracht;

— de bevordering van vrijwillige onbetaalde donaties van stoffen van menselijke oorsprong. De acties moeten
gericht zijn op de uitwisseling van gegevens over de gebruikelijke compensatieregelingen voor donoren van
stoffen van menselijke oorsprong in ziekenhuizen of verkrijgingsorganisaties.

2.1.3.

Gezondheidsdeterminanten: artikel 2, lid 1, onder c), en artikel 3, lid 2, onder b)
Met deze activiteiten wordt beoogd:

— beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU in verband met gezondheidsdeterminanten te onderbouwen;

— acties voor het verstrekken en uitwisselen van goede praktijken te ondersteunen;

— de transversale en integratieve aanpak van verscheidene gezondheidsdeterminanten te bevorderen en de
inspanningen van de lidstaten te maximaliseren.

In 2007 wordt prioriteit gegeven aan projecten in verband met en ter ondersteuning van EU-beleidsmaatregelen
en -strategieën voor gezondheidsdeterminanten, met name geestelijke gezondheid, voeding en lichaamsbeweging,
tabak, alcohol, drugs, en milieu en gezondheid. Een specifiek accent zal liggen op projecten betreffende goede
praktijken voor het aanleren van levensvaardigheden in verband met gezondheid, met name aan kinderen en
jongeren, waarbij risicofactoren en beschermingsfactoren met gevolgen voor levensstijl en gedrag aan de orde
komen. Uit de projecten moet tevens blijken dat rekening wordt gehouden met bredere sociaaleconomische
overwegingen en zij moeten de gezondheidsongelijkheid verkleinen.

De prioriteiten voor 2007 zijn als volgt:

2.1.3.1. O n d e r s t e u n i n g v a n d e c o m m u n a u t a i r e s l e u t e l s t r a t e g i e ë n i n z a k e v e r s l a v e n d e
stoffen (bijlage, punt 3.1)
Acties ter ondersteuning van antirookactiviteiten
De projectvoorstellen moeten betrekking hebben op:

— ontwikkeling van met name op jongeren en werkenden gerichte innovatieve strategieën en beste praktijken in
verband met preventie van en stoppen met roken;

— passief roken; beoordeling van het effect van het rookvrije beleid in de lidstaten op de passieve blootstelling
aan rook en het tabaksgebruik;
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— controle op tabaksproducten: werkzaamheden in verband met de doeltreffendheid, de handhaving en de
ontwikkeling van tabaksbestrijdingsmaatregelen van de EU en van de lidstaten, met name ten aanzien van
ingrediënten, emissiebestrijding en publieksvoorlichting in verband met de uitvoering van de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) op EU-niveau.

De activiteiten in verband met alcohol zullen worden gekoppeld aan de algemene strategische aanpak ter beperking
van aan alcohol gerelateerde schade, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie „Een EU-strategie ter
ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade” (24).

De projectvoorstellen moeten betrekking hebben op:

— ontwikkeling van gestandaardiseerde methoden voor kosten-batenanalysen van het alcoholbeleid om de
economische gevolgen van het bestaande alcoholbeleid in de EU te meten;

— ontwikkeling van gestandaardiseerde vergelijkende onderzoeken naar zwaar alcoholgebruik, „binge-drinking”
(occasioneel zwaar alcoholgebruik), dronkenschap, de context van alcoholgebruik, alcoholverslaving en nietgeregistreerd gebruik;

— verzameling van beste praktijken voor strategieën op de werkplek om de gevolgen van schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik voor de economie te beperken (bv. bestrijding van absenteïsme, alcoholgebruik onder
werktijd, werken met een „kater” en werkloosheid);

— netwerkvorming, beoordeling en verzameling van beste praktijken van goed uitgeruste projecten op het
gebied van mobilisering van en interventies in gemeenschappen, met betrokkenheid van verschillende sectoren en partners om veiligere drinkomgevingen te creëren;

— ondersteuning van de ontwikkeling van beste praktijken op het gebied van reclame, zelfregulering
en toezicht.

Activiteiten in verband met drugs
De projecten moeten overeenkomstig de drugsstrategie en het actieplan van de EU en de aanbeveling van de
Raad inzake drugs (25) betrekking hebben op:

— ontwikkeling en verbetering van preventieprogramma’s, waarbij rekening wordt gehouden met genderverschillen en die gericht zijn op specifieke contexten (bv. werkomgeving);

— implementatie en duurzaamheid van schadebeperkingsprogramma’s voor kwetsbare groepen om te voorkomen dat infectieziekten (zoals tuberculose, hepatitis en hiv/aids) worden overgedragen onder gevangenen,
spuitende drugsgebruikers en hun seksuele partners, alsook van moeder op kind;

— ontwikkeling van beste praktijken om de toegang tot sociale, psychologische en medische diensten voor
drugsgebruikers te verbeteren, met de nadruk op jongeren;

— ontwikkeling en verbetering van de opleiding van hulpverleners die rechtstreeks met drugsgebruikers in
aanraking komen (bv. nooddiensten).
(24) COM(2006) 625 van 24 oktober 2006.
(25) Aanbeveling 2003/488/EG van de Raad (PB L 165 van 3.7.2003, blz. 31).
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2.1.3.2. I n t e g r a t i e v e a a n p a k v a n k w e s t i e s i n v e r b a n d m e t l e v e n s s t i j l ( a r t i k e l 2 , l i d 1 ,
onder c), en artikel 3, lid 2, onder b); bijlage, punt 3.1)
De projectvoorstellen voor voeding en lichaamsbeweging ter voorbereiding en ondersteuning van het witboek over
voeding en lichaamsbeweging dat binnenkort wordt uitgebracht en het op 11 september 2006 gepubliceerde
verslag over de bijdragen naar aanleiding van het groenboek, moeten betrekking hebben op:

— goede praktijken op het gebied van onderwijsprogramma’s over voeding en lichaamsbeweging, onder meer
op scholen;

— steun, in het kader van proefprojecten, aan samenwerkingsinitiatieven ter bevordering van een gezonde
levensstijl in gemeenschappen, waarbij verschillende belanghebbende partijen betrokken zijn en die speciaal
zijn gericht op specifieke kwetsbare groepen, met name kinderen;

— de doeltreffendheid van acties om consumentengedrag op het gebied van voedingskeuze en lichaamsbeweging
te veranderen;

— de evaluatie van beleid en maatregelen (beoordeling van gezondheidseffecten/kosten-batenanalysen);

— gegevens of hulpmiddelen ter ondersteuning van de beleidsvorming op het gebied van de handel in levensmiddelen voor kinderen;

— bevordering van de lichaamsbeweging door te zorgen voor gezonde omgevingen en door betrokkenheid van
andere sectoren (bv. stadsplanning, vervoer en architectuur).

De projectvoorstellen voor activiteiten op het gebied van hiv/aids en seksuele en reproductieve gezondheid moeten
overeenkomstig de mededeling van de Commissie over de bestrijding van hiv/aids (26) betrekking hebben op
vraagstukken in verband met:

— de bestrijding van de huidige hiv-verspreiding onder mannen die seks met mannen hebben in Europa, door in
nauwe samenwerking met het ECDC en andere betrokken Europese instellingen netwerken op te zetten ter
ondersteuning van een communicatiestrategie voor preventie met behulp van doelgerichte, innovatieve
mechanismen;

— uitwisselings- en verspreidingsmogelijkheden voor nationale en internationale ervaringen met voorlichting
over hiv/aids en seksuele gezondheid;

— het vaststellen van goede praktijken en richtsnoeren voor vrijwillige counseling en hiv-tests, rekening
houdend met de diversiteit van specifieke kwetsbare groepen (zoals jongeren, migranten, spuitende drugsgebruikers);

— het vaststellen en verspreiden van goede praktijken in verband met schadebeperkingsactiviteiten (preventie,
behandeling, zorg en ondersteuning) gericht op kwetsbare groepen, in het bijzonder spuitende drugsgebruikers;

— innovatieve strategieën ter bevordering van veiligere seks van adolescenten en risicogroepen, inclusief toegang
tot gerichte diensten, en vergroting van de kennis over seksueel overdraagbare infecties en het voorkomen
ervan.
(26) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement (COM(2005) 654 def. van 15 december 2005).
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De projectvoorstellen voor activiteiten betreffende de geestelijke gezondheid op basis van de oriëntaties in de
EU-strategie voor geestelijke gezondheid (27) moeten betrekking hebben op:

— de ontwikkeling van een mechanisme voor het vaststellen en bestuderen van goede praktijken, waarin kennis
van bestaande projecten wordt geïntegreerd en dat maatregelen omvat ter bevordering van de zichtbare
erkenning van toonaangevende praktijken op het gebied van geestelijke gezondheidsbevordering, preventie
van psychische aandoeningen, bestrijding van stigmatisering, bevordering van de integratie van mensen met
geestelijke gezondheidsproblemen en hun mensenrechten;

— ondersteuning van leiderschap en netwerkvorming voor een brede integratie van geestelijke gezondheidsbevordering en preventie van psychische aandoeningen op het werk, gericht op een betere balans tussen goede
geestelijke gezondheid en beroepsleven;

— in kaart brengen van de kennisbasis voor de kosteneffectiviteit van investeringen in de bevordering van de
geestelijke gezondheid en de preventie van psychische aandoeningen.

2.1.3.3. V o l k s g e z o n d h e i d s a c t i e s i n v e r b a n d m e t g e z o n d h e i d s d e t e r m i n a n t e n i n r u i m e r e
zin (bijlage, punten 3.2 en 3.3)
De activiteiten in verband met sociale gezondheidsdeterminanten zullen worden gericht op beleidsontwikkeling,
innovatieve benaderingen en evaluatie, en moeten betrekking hebben op:

— uitwisseling van goede praktijken en voorlichting, inclusief de ontwikkeling van platforms/netwerken of
soortgelijke brede mechanismen met verschillende belanghebbende partijen;

— documentatie en evaluatie van goede praktijken bij de aanpak van vraagstukken in verband met de toegang
tot gezondheidszorg en verschillen in de gezondheidszorgresultaten tussen sociale groepen;

— innovatieve benaderingen voor migrantengezondheidsvraagstukken;

— uitwisseling van en ontwikkeling van aanbevelingen voor goede praktijken voor gezondheidsbevordering op
het werk, met het accent op oudere werknemers en verlenging van de beroepsloopbaan. Hierbij vindt een
zorgvuldige afstemming plaats met het beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk.

De activiteiten in verband met milieudeterminanten moeten overeenkomstig het actieplan voor milieu en gezondheid (28) betrekking hebben op volksgezondheidsacties gericht op de vorming van netwerken voor het verzamelen van beste praktijken, richtsnoeren en corrigerende maatregelen op nationaal en plaatselijk niveau betreffende de luchtkwaliteit binnenshuis, inclusief kosten-batenanalysen. Zij zullen met name gericht zijn op:

— preventieve en corrigerende maatregelen om de blootstelling aan radon te beperken;

— corrigerende maatregelen om de ventilatie te verbeteren, in het bijzonder in scholen;

— gebruik en onderhoud van huisbrandinstallaties;

— vochtigheid in gebouwen.
(27) Groenboek — De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren. Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de
Europese Unie (COM(2005) 484 def. van 14 oktober 2005).
(28) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Het Europees
actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (COM(2004) 416 def. van 9 juni 2004).

16.2.2007

NL

16.2.2007

Publicatieblad van de Europese Unie

2.1.3.4. Z i e k t e - e n l e t s e l p r e v e n t i e ( a r t i k e l 2 , l i d 1 , o n d e r c ) , e n a r t i k e l 3 , l i d 2 , o n d e r
b))
De projectvoorstellen voor ziektepreventie moeten betrekking hebben op de ontwikkeling van richtsnoeren en
aanbevelingen voor beste praktijken voor de belangrijkste voor de volksgezondheid relevante ziekten, zoals
kanker, diabetes en ademhalingsaandoeningen, waarbij wordt voortgebouwd op de reeds verrichte werkzaamheden.
Bij projecten voor letselpreventie moet prioriteit worden gegeven aan:
— ontwikkeling en implementatie, in samenwerking met Europese sportbonden, van veiligheidsbeheersregelingen voor risicovolle sportactiviteiten;
— ontwikkeling van actiegerichte hulpmiddelen voor letselpreventie onder jonge werknemers in nauwe samenwerking met het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (29);
— ondersteuning van implementatieacties gericht op de ontwikkeling van nationale actieplannen voor kinderveiligheid, met de nadruk op belangenbehartiging en intensieve communicatie;
— bevordering van de uitwisseling van kennis en informatie via panels van deskundigen, raadpleging en een
duurzame activiteit op het gebied van goede praktijken in de vorm van een „uitwisselingscentrum”.
2.1.3.5. C a p a c i t e i t s o p b o u w
Er zal prioriteit worden gegeven aan:
— bevordering van samenwerking tussen onderwijsinstellingen ten aanzien van de inhoud van gemeenschappelijke Europese opleidingscursussen en -modules over belangrijke aspecten van de volksgezondheid en de
ontwikkeling van op speciale behoeften toegesneden opleidingsprogramma’s voor gezondheidszorgpersoneel
en andere hulpverleners die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheidszorg;
— kortetermijnsteun voor de ontwikkeling van de capaciteit van bepaalde Europese netwerken die van groot
belang voor de volksgezondheid zijn en een aanzienlijk deel van Europa omvatten, om specifieke geografische of ontwikkelingszwakheden te overwinnen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de capaciteit
van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van hiv/aids om te bevorderen dat
hiv-/aidspatiënten aan antiretrovirale behandelingsprogramma’s deelnemen en daarin worden geïntegreerd.
2.2.

Aanbestedingen
De dienstverleningsopdrachten moeten worden gefinancierd uit begrotingsposten 17 03 01 01 en 17 01 04 02.
Het indicatieve totale bedrag voor de aanbestedingen bedraagt maximaal 4 064 000 EUR (30).
Een aanvullend financieringsbesluit voor dienstverleningsopdrachten moet vóór februari 2007 worden genomen
(indicatieve datum).
De onderstaande werkterreinen zijn vastgesteld:
GEZONDHEIDSINFORMATIE:
1. evaluatie en actualisering van het uitvoeringsverslag over 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 (31);
2. ondersteuning van ad-hocproefonderzoeken met behulp van de Eurobarometerenquête;

(29) Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1).
(30) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad, voetnoten 3 en 4.
(31) PB L 199 van 30.7.1999, blz. 59.
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3. verslaglegging over de opname van gezondheidsbeschermingseisen in de verschillende delen van het Gemeenschapsbeleid, waaronder methoden voor gezondheidseffectbeoordeling die al op Gemeenschapsniveau
zijn ontwikkeld;

4. beheer, opstelling, actualisering en ontwikkeling van het EU-gezondheidsportaal;

5. communicatie over het volksgezondheidsprogramma;

6. ondersteuning van de oprichting van wetenschappelijke secretariaten;

7. patiëntenveiligheid: oprichting van een geïntegreerd overkoepelend netwerk om de samenwerking op dit
terrein te verbeteren, met aandacht voor culturen, leiderschap en klinisch bestuur, rapportage- en leermechanismen, uitwisseling van beste praktijken en betrokkenheid van belanghebbenden.

GEZONDHEIDSBEDREIGINGEN:
1. oprichting van platforms voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van oefeningen, de organisatie van
opleiding voor besluitvormingshulpmiddelen en teambuilding, de ontwikkeling van IT-hulpmiddelen op het
gebied van paraatheid en de organisatie van specialistische workshops;

2. in kaart brengen en typeren van de huidige situatie van de referentielaboratoria, inclusief haalbaarheidsstudies,
om te zorgen voor betrouwbaardere en snellere identificatie van influenzavirusstammen en betere EU-normen
voor bijzonder relevante pathogenen, inclusief het beschikbaar maken van essentiële technische en diagnostische middelen;

3. ontwikkeling van een goede-praktijkgids voor instellingen die actief zijn op het gebied van de kwaliteit van
stoffen van menselijke oorsprong.

GEZONDHEIDSDETERMINANTEN:
1. evaluatie van de gevolgen van de in de lidstaten gebruikte waarschuwingsteksten en -foto’s en ontwikkeling
van nieuwe reeksen waarschuwingsteksten en -foto’s;

2. ondersteuning van diensten voor het opzetten en implementeren van netwerken van belanghebbenden en
raadplegingsprocessen voor gezondheidsdeterminanten, met name ten aanzien van voeding en lichaamsbeweging, alcohol, geestelijke gezondheid en hiv/aids;

3. geestelijke gezondheid: studie „De kennisbasis voor de kosteneffectiviteit van investeringen in de bevordering
van de geestelijke gezondheid en de preventie van psychische aandoeningen”;

4. in kaart brengen en evalueren van nationale en subnationale strategieën voor gezondheidsdeterminanten (met
name hiv/aids en voeding en lichaamsbeweging);

5. milieu en gezondheid: ontwikkeling van een informatiehulpmiddel voor luchtkwaliteit binnenshuis op basis
van webtechnologie.

Naast bovengenoemde prioriteiten is er behoefte aan transversale coördinatie van de inbreng van niet-gouvernementele organisaties in gezondheidsinitiatieven op EU-niveau; zowel in bestaande platforms als in andere
initiatieven, op terreinen als voeding en lichaamsbeweging, alcohol, gezondheidsdiensten, geestelijke gezondheid,
farmaceutica en gezondheid enz.
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2.3.

Samenwerking met internationale organisaties

2.3.1.

Terreinen voor samenwerking in 2007
Overeenkomstig artikel 11 van het programmabesluit wordt bij de uitvoering van het programma, in overleg met
de diensten van de Commissie die zich met dezelfde onderwerpen bezighouden, gestreefd naar samenwerking
met voor volksgezondheid bevoegde internationale organisaties en met de landen van de Europese Economische
Ruimte (EER).
Samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
De Europese Commissie zal directe subsidieovereenkomsten met de OESO sluiten voor gebieden van het volksgezondheidprogramma die aansluiten bij het werkprogramma 2007-2008 van de OESO inzake volksgezondheid,
met name in verband met:
— verfijning van het systeem van gezondheidsrekeningen en de verzameling van gegevens die niet worden
bestreken door het communautair statistisch programma, met name de opname van input-, output- en
productiviteitsmetingen;
— stimulansen voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in delen van het gezondheidsbeleid en aanverwante beleid waarop de bestaande EU-acties nog geen betrekking hebben.
Samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met inbegrip van het daaronder ressorterende Internationaal
Instituut voor Kankeronderzoek (IARC)
De samenwerking met de WHO in 2007 zal voortbouwen op de bestaande samenwerkingsinitiatieven van de
twee organisaties en kan worden uitgebreid tot nieuwe, in dit werkprogramma opgenomen gebieden wanneer
door samenwerking met de WHO op de meest adequate wijze vooruitgang kan worden geboekt.

2.3.2.

Financiering
De acties in samenwerking met bovengenoemde organisaties kunnen uitsluitend worden gefinancierd door
middel van directe subsidieovereenkomsten. Deze worden bekostigd uit begrotingspost 17 03 01 01; het indicatieve bedrag voor rechtstreekse subsidies wordt geraamd op maximaal 2 032 000 EUR (5 % van het beleidsbudget). Dit bedrag kan afhankelijk van de hoogte van het budget worden verhoogd.

2.4.

Wetenschappelijke comités
De voor het volksgezondheidsprogramma relevante wetenschappelijke comités moeten worden gefinancierd uit
begrotingspost 17 03 01 01.
Een totaalbedrag van 254 000 EUR zal worden bestemd voor de betaling van vergoedingen aan de deelnemers
aan vergaderingen in verband met de werkzaamheden van de wetenschappelijke comités en de rapporteurs voor
de opstelling van de adviezen van de wetenschappelijke comités (32). Deze vergoedingen zullen betrekking
hebben op alle voor het volksgezondheidsprogramma relevante gebieden, namelijk 100 % van deze kosten
voor het WCGM (Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico’s) en 50 % (indicatief percentage)
van deze kosten voor het WCNG (Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s) en voor coördinatie.

2.5.

Subdelegatie aan het directoraat-generaal Eurostat
Een subdelegatie van maximaal 400 000 EUR wordt uit begrotingspost 17 03 01 01 aan het directoraat-generaal
Eurostat verstrekt om de nationale bureaus voor de statistiek te ondersteunen bij:
1. de implementatie van de basismodules van het Europees gezondheidsonderzoek door middel van interviews
(EHIS) in 2007-2008 (als omschreven in het statistisch programma voor 2007);
2. de implementatie en verdere uitbreiding van het systeem van gezondheidsrekeningen in de EU (in samenwerking met de OESO en de WHO).

(32) Besluit 2004/210/EG van de Commissie (PB L 66 van 4.3.2004, blz. 45).
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BIJLAGE II
Subsidiabiliteit van reis- en verblijfkosten
Deze richtsnoeren gelden voor de vergoeding van de reis- en verblijfkosten:
— van personeel in dienst van de begunstigde (hoofd- en medebegunstigden) van subsidies en deskundigen die door
de begunstigde zijn uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen;
— die uitdrukkelijk in dienstencontracten zijn vermeld.
1. Vaste verblijfsvergoedingen dekken alle verblijfskosten tijdens dienstreizen, waaronder hotels, restaurants en plaatselijk
vervoer (taxi’s en/of openbaar vervoer). Zij gelden voor elke dag van een dienstreis met een minimumafstand van
100 km van de normale werkplek. De verblijfsvergoeding hangt af van het land waarin de dienstreis wordt uitgevoerd.
De dagvergoedingen bestaan uit de som van de dagelijkse verblijfsvergoedingen en de maximale hotelkosten, als
vastgesteld in Besluit C(2004) 1313 van de Commissie (1), zoals gewijzigd.
2. Voor dienstreizen naar andere landen dan de EU 25, de toetredende en kandidaat-lidstaten en de EVA/EER-landen is de
voorafgaande toestemming van de Commissie vereist. Deze toestemming wordt verleend, rekening houdend met de
doelstellingen, de kosten en de motivering van de dienstreis.
3. Reiskosten zijn subsidiabel onder de volgende voorwaarden:
— reis via de meest directe en meest economische route;
— afstand van minstens 100 km tussen de vergaderplaats en de normale werkplek;
— reis per trein: eerste klas;
— reis per vliegtuig: economy class, tenzij een goedkoper tarief kan worden gebruikt (bv. Apex); reizen per vliegtuig
worden alleen toegestaan voor retourreizen van meer dan 800 km;
— reis per auto: vergoeding op grond van een gelijkwaardig eersteklas treinkaartje.

(1) Besluit C(2004) 1313 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende „General implementing provisions adopting the Guide to
missions for officials and other servants of the European Commission”.
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 2007
tot vaststelling van de algemene beginselen en criteria voor de selectie en de financiering van acties
in het kader van het programma „Volksgezondheid”
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/103/EG)
bij dit besluit, moeten daarom worden goedgekeurd. Bijlage II bij Besluit C(2005) 29 van 14 januari 2005 adopting the work plan for 2005 for the implementation of
the programme of Community action in the field of
public health (2003-2008), including the annual work
programme for grants and the general principles and
criteria for the selection and funding of actions under
the „Public Health” Programme, wordt daarom vervangen
door de bijlage bij dit besluit.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op 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) (1), en met name op artikel 8, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Artikel 8, lid 1, van Besluit nr. 1786/2002/EG voorziet
in de vaststelling door de Commissie van een jaarplanning van de uitvoering van het programma „Volksgezondheid”, met daarin de prioriteiten en de acties, met
inbegrip van de toewijzing van middelen, en in de vaststelling van de regelingen, criteria en procedures voor het
selecteren en financieren van de programma-acties.
Bij Besluit 2007/102/EG van de Commissie (2) is het
werkplan voor 2007 goedgekeurd.
Artikel 115 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 (3) en artikel 167 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002
van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling
van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (4) schrijven voor dat
de subsidiabiliteits-, selectie- en toekenningscriteria van
tevoren in de oproep tot het indienen van voorstellen
worden aangegeven om het mogelijk te maken de kwaliteit van de ingediende voorstellen te beoordelen in het
licht van de doelstellingen en prioriteiten van het jaarlijkse werkprogramma.
De „Algemene beginselen en criteria voor de selectie en
de financiering van acties in het kader van het programma „Volksgezondheid””, als bedoeld in de bijlage

(1) PB L 271 van 9.10.2002, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr.
786/2004/EG (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 7).
(2) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.
(3) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van
30.12.2006, blz. 1).
(4) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 (PB L 227 van
19.8.2006, blz. 3).

(5)

De in de bijlage opgenomen „Algemene beginselen en
criteria voor de selectie en de financiering van acties in
het kader van het programma „Volksgezondheid”” zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
het communautaire actieprogramma op het gebied van
de volksgezondheid,

BESLUIT:

Enig artikel
De „Algemene beginselen en criteria voor de selectie en de
financiering van acties in het kader van het programma „Volksgezondheid” (2003-2008)”, als vastgesteld in de bijlage, worden
goedgekeurd.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2007.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
ALGEMENE BEGINSELEN EN CRITERIA VOOR DE SELECTIE EN FINANCIERING VAN ACTIES IN HET
KADER VAN HET PROGRAMMA „VOLKSGEZONDHEID”
Dit document vervangt in al zijn effecten het vorige document „General principles and criteria for the selection and
funding of actions under the Public health programme”, dat aan Besluit C(2005) 29 van de Commissie is gehecht. Het is
alleen van toepassing op de medefinanciering van individuele acties in het kader van het programma „Volksgezondheid”
door middel van subsidies, toegekend na oproepen tot het indienen van voorstellen. Het kan in geen geval worden
aangewend ter vervanging van de geldende rechtsregels.

1. ALGEMENE BEGINSELEN
1. Het financieel reglement en de uitvoeringsvoorschriften daarvan zijn de referentiedocumenten voor de uitvoering van
het programma „Volkgezondheid”.
2. Subsidies moeten aan de volgende beginselen voldoen:
— medefinancieringsregel: externe medefinanciering uit een andere bron dan de communautaire middelen is vereist,
hetzij met de eigen middelen van de begunstigde, hetzij met de financiële middelen van derde partijen. Bijdragen in
natura van derde partijen kunnen als medefinanciering worden beschouwd, als zij nodig of passend worden geacht
(artikel 113 van het financieel reglement en artikel 172 van de uitvoeringsvoorschriften);
— regel dat de subsidie geen winst mag opleveren: de subsidie mag niet tot doel of tot gevolg hebben dat zij de
begunstigde winst oplevert (artikel 109, lid 2, van het financieel reglement en artikel 165 van de uitvoeringsvoorschriften);
— regel dat subsidiëring met terugwerkende kracht niet mogelijk is: voor financiering in aanmerking komende
uitgaven moeten zijn gedaan nadat de overeenkomst is ondertekend. In uitzonderlijke gevallen kunnen uitgaven
in aanmerking worden genomen die zijn gedaan vanaf de datum van indiening van de subsidieaanvraag, maar niet
eerder (artikel 112 van het financieel reglement);
— regel dat slechts één subsidie aan eenzelfde begunstigde kan worden toegekend: er kan per boekjaar slechts één
subsidie worden toegekend voor een door een bepaalde begunstigde uitgevoerde specifieke actie (artikel 111 van
het financieel reglement) (1).
3. Voorstellen voor acties (projecten) zullen worden geëvalueerd op grond van drie categorieën van criteria:
— uitsluitingscriteria ter beoordeling van de subsidiabiliteit van de aanvrager — artikel 114 van het Financieel
Reglement;
— selectiecriteria ter beoordeling van het financiële en operationele vermogen van de aanvrager om de voorgestelde
actie tot een goed einde te brengen — artikel 176 van de uitvoeringsvoorschriften;
— toekenningscriteria ter beoordeling van de kwaliteit van het voorstel, rekening houdend met de kosten daarvan.
Deze drie categorieën van criteria zullen tijdens de evaluatieprocedure achtereenvolgens in beschouwing worden
genomen. Een project dat niet aan de vereisten van één categorie voldoet, zal in het volgende evaluatiestadium niet
meer in aanmerking worden genomen en zal worden afgewezen.
4. Voor het programma „Volksgezondheid” zal prioriteit worden toegekend aan projecten die:
— ten opzichte van de bestaande situatie een innovatief karakter hebben en eenmalig zijn;
— zorgen voor een meerwaarde op Europees niveau op het gebied van de volksgezondheid; de projecten moeten
schaalvoordelen opleveren, ten aanzien van de reikwijdte van het project in zo veel mogelijk voor subsidiëring in
aanmerking komende landen worden uitgevoerd en elders kunnen worden gereproduceerd;
— bijdragen aan de ontwikkeling van het communautaire beleid op het gebied van de volksgezondheid en deze
ontwikkeling ondersteunen;
(1) Dat betekent dat een specifieke actie, die door een aanvrager voor subsidiëring is ingediend, slechts één keer per jaar door de
Commissie kan worden goedgekeurd, ongeacht de duur van deze actie.
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— de nodige aandacht besteden aan een doeltreffende beheersstructuur, een duidelijk evaluatieproces en een nauwkeurige beschrijving van de verwachte resultaten;
— een plan omvatten voor het gebruik en de verspreiding van de resultaten op Europees niveau onder de desbetreffende doelgroepen.

2. UITSLUITINGSCRITERIA
1. Aanvragers zullen van deelneming aan een toekenningsprocedure in het kader van het programma „Volksgezondheid”
worden uitgesloten, als zij:
a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, hun faillissement is aangevraagd,
tegen hen een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, zij hun werkzaamheden hebben
gestaakt of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale
wet- en regelgeving;
b) bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld zijn voor een delict dat hun beroepsethiek
aantast;
c) bij de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende
dienst aannemelijk kan maken;
d) niet aan hun verplichtingen hebben voldaan ten aanzien van de betaling van socialeverzekeringsbijdragen of
belastingen overeenkomstig de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de ordonnateur
dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd;
e) bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, zijn veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname
aan een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Gemeenschappen
schaadt;
f) na afloop van een procedure voor de gunning van een opdracht of een procedure voor de toekenning van een
subsidie uit de communautaire begroting in gebreke gesteld zijn wegens niet nagekomen contractuele verplichtingen.
Bewijsmiddelen: de aanvragers moeten een naar behoren ondertekende en gedateerde verklaring op erewoord overleggen, waaruit blijkt dat zij zich in geen van de hierboven vermelde situaties bevinden.
2. Van deelneming aan het programma „Volksgezondheid” uitgesloten worden voorstellen die worden ontvangen na de
uiterste datum van ontvangst, als aangegeven in de oproep tot het indienen van voorstellen, en die niet voldoen aan de
daarin vastgestelde formele eisen.
Elke aanvraag moet volledig zijn en ten minste de volgende documenten bevatten:
— administratieve gegevens over de hoofdpartner en de geassocieerde partners;
— technische beschrijving van het project;
— totale begroting van het project en gevraagde communautaire medefinanciering;
— Bewijsmiddelen: totale begroting van het project en gevraagde communautaire medefinanciering;
— Bewijsmiddelen: inhoud van de aanvraag.
3. Acties die reeds zijn begonnen vóór de datum waarop de subsidieaanvraag wordt geregistreerd, zullen van deelneming
aan het programma „Volksgezondheid” worden uitgesloten.
Bewijsmiddelen: de geplande aanvangsdatum en de duur van de actie moeten in de subsidieaanvraag worden aangegeven.
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3. SELECTIECRITERIA
Alleen aanvragen die aan de eisen van de uitsluitingcriteria voldoen, komen voor evaluatie in aanmerking. Er moet aan
alle onderstaande selectiecriteria worden voldaan.
1. Rechtsvorm
De aanvragers moeten bewijsstukken over de rechtsvorm van hun organisatie verstrekken.
Bewijsmiddelen: de aanvragers moeten de statuten en het officiële inschrijvingsbewijs van de organisatie overleggen.
2. Financiële draagkracht
De aanvragers moeten over stabiele en toereikende financieringsbronnen beschikken om hun activiteit tijdens de gehele
uitvoeringstermijn van de actie te kunnen uitoefenen en om aan de medefinanciering daarvan te kunnen bijdragen.
Bewijsmiddelen: de aanvragers moeten de winst-en-verliesrekening en de balansen voor de laatste twee volledige
boekjaren overleggen.
De verificatie van de financiële draagkracht geldt niet voor overheidsorganen, voor bij intergouvernementele
overeenkomsten opgerichte internationale overheidsorganisaties of voor door de laatste opgerichte specialistische
agentschappen.
3. Operationele capaciteit
De aanvrager moet over de vereiste professionele middelen, competenties en kwalificaties beschikken om de voorgestelde actie tot een goed einde te brengen.
Bewijsmiddelen: de aanvragers moeten het meest recente jaarverslag over de activiteiten van de organisatie met
operationele, financiële en technische bijzonderheden overleggen, alsook het curriculum vitae van al het professionele
personeel in alle bij het project betrokken organisaties.
4. Op verzoek van de Commissie te verstrekken aanvullende documenten
Op verzoek moeten de aanvragers een extern auditverslag van een erkende accountant overleggen, waarin de rekeningen voor het laatste beschikbare boekjaar worden goedgekeurd en een beoordeling van de financiële levensvatbaarheid van de aanvrager wordt gegeven.

4. TOEKENNINGSCRITERIA
Alleen projecten die aan de vereisten van de uitsluitings- en de selectiecriteria hebben voldaan, komen in aanmerking voor
verdere evaluatie op grond van de onderstaande toekenningscriteria. In de oproep tot het indienen van voorstellen zal
worden aangegeven hoe de blokken van de onderstaande toekenningscriteria moeten worden toegepast.
1. Beleids- en contextuele relevantie van het project
a) De bijdrage van het project aan het programma „Volksgezondheid” en de jaarlijkse werkplanning daarvan in
termen van verwezenlijking van de doelstellingen en prioriteiten;
b) Strategische relevantie in termen van verwachte bijdragen aan de bestaande kennis en gevolgen voor de gezondheid;
c) Meerwaarde op Europees niveau op het gebied van de volksgezondheid:
— impact op de doelgroepen, effect op de lange termijn en mogelijke multiplicatoreffecten zoals reproduceerbare,
overdraagbare en duurzame activiteiten;
— bijdrage aan en complementariteit, synergie en compatibiliteit met het relevante EU-beleid;
d) Pertinentie van de geografische spreiding
De aanvragers moeten ervoor zorgen dat de geografische spreiding van het project in overeenstemming is met de
doelstellingen daarvan, waarbij zij de rol van de in aanmerking komende landen als partners en de relevantie van
de projectmiddelen of doelpopulaties die zij vertegenwoordigen, moeten toelichten.
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Voorstellen met een nationale of subnationale dimensie (d.w.z. waarbij slechts één in aanmerking komend land of
een regio van een land is betrokken) zullen worden afgewezen;
e) Afstemming van het project op de sociale, culturele en politieke context
De aanvragers moeten het project afstemmen op de situatie van de betrokken landen of specifieke gebieden,
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de geplande acties compatibel zijn met de cultuur en de opvattingen van
de doelgroepen.
2. Technische kwaliteit van het project
a) Feitenmateriaal
De aanvragers moeten een probleemanalyse verstrekken en de factoren, de impact, de doeltreffendheid en de
toepasbaarheid van de voorgestelde maatregelen duidelijk beschrijven.
b) Inhoud
De aanvragers moeten de doelstellingen en doelgroepen duidelijk omschrijven, met vermelding van relevante
geografische factoren, methoden, verwachte effecten en resultaten.
c) Innovatieve aard, technische complementariteit en vermijden van doublures met andere bestaande acties op
EU-niveau
De aanvragers moeten duidelijk aangeven welke vooruitgang het project op het desbetreffende gebied ten aanzien
van de stand van de kennis beoogt te boeken en zij moeten erop toezien dat geen gedeeltelijke of volledige
doublure of overlapping plaatsvindt met projecten en activiteiten die reeds op Europees en internationaal niveau
worden uitgevoerd.
d) Evaluatiestrategie
De aanvragers moeten de aard en de geschiktheid van de voorgestelde methoden en gekozen indicatoren duidelijk
toelichten.
e) Verspreidingsstrategie
De aanvragers moeten de geschiktheid van de beoogde strategie en methodologie voor de overdraagbaarheid van
de resultaten en de duurzaamheid van de gegevensverspreiding duidelijk toelichten.
3. Beheerskwaliteit van het project en begroting
a) Planning en organisatie van het project
De aanvragers moeten de uit te voeren activiteiten, het tijdschema en de mijlpalen, de in te dienen stukken, de aard
en de verdeling van de taken en de risicoanalyse beschrijven.
b) Organisatiecapaciteit
De aanvragers moeten de beheersstructuur, de bekwaamheid van het personeel, de verantwoordelijkheden, de
interne communicatie, de besluitvorming, de monitoring en het toezicht beschrijven.
c) Kwaliteit van het partnerschap
De aanvragers moeten de beoogde partnerschappen beschrijven in termen van omvang, rollen en verantwoordelijkheden, relaties tussen de verschillende partners, synergie en complementariteit van de verschillende projectpartners en netwerkstructuur.
d) Communicatiestrategie
De aanvragers moeten de communicatiestrategie beschrijven in termen van planning, doelgroepen, geschiktheid
van de gebruikte kanalen en zichtbaarheid van de EU-medefinanciering.
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e) Totale en gedetailleerde begroting
De aanvragers moeten ervoor zorgen dat de begroting relevant, passend en sluitend is, alsook consistent op zich,
tussen de partners en met de specifieke doelstellingen van het project. De begroting moet tussen de partners op
een minimaal redelijk niveau worden verdeeld, waarbij een excessieve versnippering moet worden vermeden.
f) Financieel beheer
De aanvragers moeten de financiële circuits, verantwoordelijkheden, rapportageprocedures en controles beschrijven.

De wegingen voor elk blok van criteria in zijn geheel zijn als volgt. Er zullen specifieke wegingen voor de afzonderlijke
criteria van elk blok in de oproep tot het indienen van voorstellen worden vastgesteld.
1. Beleids- en contextuele relevantie van het project

/30

2. Technische kwaliteit van het project

/40

3. Beheerskwaliteit van het project en begroting

/30

Maximale totale score/100
Er zullen ook drempels voor elk blok van criteria worden vastgesteld zodat een project dat de drempelpunten niet haalt,
zal worden afgewezen.
Na de evaluatie zal een lijst van de voor financiering aanbevolen voorstellen worden opgesteld, gerangschikt volgens het
totale aantal toegekende punten. Afhankelijk van de beschikbare begrotingsmiddelen zullen in het kader van de medefinanciering aan de hoogst gerangschikte voorstellen subsidies worden toegekend. De resterende, voor medefinanciering
aanbevolen voorstellen zullen op een reservelijst worden geplaatst.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
tot wijziging van Beschikking 2002/300/EG wat de gebieden betreft die zijn uitgesloten van de lijst
van ten aanzien van Bonamia ostreae erkende gebieden
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 419)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/104/EG)
als vrij van Bonamia ostreae beschouwd maar kan
daarom niet langer als vrij van deze ziekte worden
erkend.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991
inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel
brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (1), en
met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Beschikking 2002/300/EG van de Commissie van
18 april 2002 tot vaststelling van de lijst van ten aanzien
van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende
gebieden (2) bevat in de bijlage de lijst van gebieden in de
Gemeenschap die als vrij van de ziekten Bonamia ostreae
en/of Marteilia refringens bij weekdieren worden beschouwd.
Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie in een in
juli 2006 ontvangen schrijven meegedeeld dat in Loch
Sunart Bonamia ostreae is aangetroffen. Dat gebied werd
tot nu toe als vrij van Bonamia ostreae beschouwd maar
kan daarom niet langer als vrij van deze ziekte worden
erkend.
Ierland heeft de Commissie in een in november 2006
ontvangen schrijven meegedeeld dat in Lough Swilly Bonamia ostreae is aangetroffen. Dat gebied werd tot nu toe

(1) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(2) PB L 103 van 19.4.2002, blz. 24. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2006/559/EG (PB L 219 van 10.8.2006, blz. 28).

(4)

Beschikking 2002/300/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 2002/300/EG wordt vervangen door
de bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE
TEN AANZIEN VAN BONAMIA OSTREAE EN/OF MARTEILIA REFRINGENS ERKENDE GEBIEDEN
1.A. Ten aanzien van B. ostreae erkende gebieden in Ierland
— De gehele kustlijn, met uitzondering van de volgende acht gebieden:
— Cork Harbour,
— Galway Bay,
— Ballinakill Harbour,
— Clew Bay,
— Achill Sound,
— Loughmore, Blacksod Bay,
— Lough Foyle,
— Lough Swilly.
1.B. Ten aanzien van M. refringens erkende gebieden in Ierland
— De gehele kustlijn van Ierland.
2.A. Ten aanzien van B. ostreae erkende gebieden in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden
en het eiland Man
— De gehele kustlijn van Groot-Brittannië, met uitzondering van de volgende vijf gebieden:
— de zuidkust van Cornwall van de Lizard tot Start Point,
— het gebied rond het estuarium van de Solent, van Portland Bill tot Selsey Bill,
— het gebied langs de kust in Essex, van Shoeburyness tot Landguard Point,
— het gebied langs de kust in Zuid-West-Wales van Wooltack Point tot St. Govan’s Head, met inbegrip van
Milford Haven en de getijdenwateren van de East en West Cleddau,
— het gebied van de wateren van Loch Sunart ten oosten van een denkbeeldige lijn die in zuid-zuidoostelijke
richting loopt van de noordelijke punt van Maclean’s Nose tot Auliston Point.
— De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van het volgende gebied:
— Lough Foyle.
— De gehele kustlijn van Guernsey en Herm.
— Het gebied van de „States of Jersey”: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied
tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de
gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke
deel van het Kanaal.
— De gehele kustlijn van het eiland Man.
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2.B. Ten aanzien van M. refringens erkende gebieden in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden
en het eiland Man
— De gehele kustlijn van Groot-Brittannië.
— De gehele kustlijn van Noord-Ierland.
— De gehele kustlijn van Guernsey en Herm.
— Het gebied van de „States of Jersey”: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied
tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de
gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke
deel van het Kanaal.
— De gehele kustlijn van het eiland Man.
3.

Ten aanzien van B. ostreae en M. refringens erkende gebieden in Denemarken
— Limfjorden, van Thyborøn in het westen tot Hals in het oosten.”
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2007
tot wijziging van de Beschikkingen 2005/731/EG en 2005/734/EG wat de verlenging van de
toepassingsperiode betreft
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 420)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/105/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De Beschikkingen 2005/731/EG en 2005/734/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), en met name op artikel 10, lid 4,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De geldigheidsduur van Beschikking 2005/731/EG van
de Commissie van 17 oktober 2005 tot vaststelling
van aanvullende eisen voor de bewaking van aviaire influenza bij in het wild levende vogels (2) en van Beschikking 2005/734/EG van de Commissie van 19 oktober
2005 tot vaststelling van bioveiligheidsmaatregelen ter
beperking van het risico van overdracht van hoogpathogene aviaire influenza, veroorzaakt door het influenza
A-virus subtype H5N1, van in het wild levende vogels
naar pluimvee en andere in gevangenschap gehouden
vogels en tot instelling van een systeem voor vroege
opsporing in risicogebieden (3) verstrijkt op 31 december
2006.
Aangezien er zich nog steeds uitbraken van de Aziatische
variant van het aviaire-influenzavirus in derde landen
voordoen en het gevaar voor de Gemeenschap bijgevolg
niet is afgenomen, moet de geldigheidsduur van deze
beschikkingen worden verlengd.

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).
2
( ) PB L 274 van 20.10.2005, blz. 93. Beschikking gewijzigd bij
Beschikking 2006/52/EG (PB L 27 van 1.2.2006, blz. 17).
(3) PB L 274 van 20.10.2005, blz. 105. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2006/574/EG (PB L 228 van 22.8.2006, blz. 24).

In artikel 4 van Beschikking 2005/731/EG wordt de datum
„31 december 2006” vervangen door „31 december 2007”.
Artikel 2
In artikel 4 van Beschikking 2005/734/EG wordt de datum
„31 december 2006” vervangen door „31 december 2007”.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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III
(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG
GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2007/106/GBVB VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
voor Afghanistan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Artikel 2
Beleidsdoelstellingen

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,

Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie in Afghanistan. De SVEU dient
met name:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 20 februari 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2006/124/GBVB (1) vastgesteld houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Afghanistan tot en met
28 februari 2007.

1) bij te dragen tot de uitvoering van de Gezamenlijke Verklaring van de Europese Unie en Afghanistan en de „Afghanistan Compact”, alsook van de betrokken resoluties van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) en andere
relevante VN-resoluties;

(2)

Op 7 juni 2006 heeft de Raad het beleid van de Europese
Unie goedgekeurd, inzake de veiligheid van personeel dat
op grond van titel V van het Verdrag betreffende de
Europese Unie wordt ingezet in operaties buiten de
Europese Unie.

2) constructieve bijdragen van regionale actoren in Afghanistan
en van buurlanden aan het vredesproces in Afghanistan te
stimuleren, om aldus de consolidatie van de Afghaanse staat
te bevorderen;

(3)

Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden
2006/124/GBVB blijkt dat het mandaat van de Speciale
Vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) met
twaalf maanden moet worden verlengd.

(4)

De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk
verslechterende situatie die de doelstellingen van het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, uiteengezet in artikel 11 van het Verdrag, kan schaden,

3) de sleutelrol van de VN, met name van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, te ondersteunen; en

4) de werkzaamheden van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) in de regio te ondersteunen.

Artikel 3
HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Mandaat
Ter verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen krijgt de
SVEU het mandaat om:

Artikel 1
Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
Het mandaat van de heer Francesc VENDRELL als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor Afghanistan
wordt verlengd tot en met 29 februari 2008.
(1) PB L 49 van 21.2.2006, blz. 21.

a) uitdrukking te geven aan de standpunten van de Europese
Unie over het politiek proces, voortbouwend op de kernbeginselen waarover tussen Afghanistan en de internationale
gemeenschap overeenstemming is bereikt, met name de Gezamenlijke Verklaring van de Europese Unie en Afghanistan
en de „Afghanistan Compact”;
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b) nauwe contacten te leggen en te onderhouden met en steun
te verlenen aan de vertegenwoordigende instellingen van
Afghanistan, met name de regering en het parlement. Er
dient tevens contact te worden onderhouden met andere
politieke figuren en andere betrokken actoren van Afghanistan, zowel in het land als daarbuiten;

c) nauwe contacten te onderhouden met bevoegde internationale en regionale organisaties, met name met de plaatselijke
vertegenwoordigers van de VN;

d) in nauw contact te blijven met buurlanden en andere belanghebbende landen in de regio, zodat hun opvattingen
over de situatie in Afghanistan, alsook de ontwikkeling van
de samenwerking tussen deze landen en Afghanistan, in het
beleid van de Europese Unie in aanmerking worden
genomen;
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f) in overleg met vertegenwoordigers van de lidstaten en de
Commissie mee te helpen ervoor te zorgen dat de politieke
benadering van de Europese Unie tot uiting komt in haar
actie voor de ontwikkeling van Afghanistan;

g) samen met de Commissie actief deel te nemen aan de in het
kader van de „Afghanistan Compact” ingestelde Gemeenschappelijke coördinatie- en bewakingsraad;

h) advies te verstrekken over de deelneming en de standpunten
van de Europese Unie in internationale conferenties over
Afghanistan.

Artikel 4
e) advies te geven over de gemaakte vorderingen in de richting
van de doelstellingen van de Gezamenlijke Verklaring van de
Europese Unie en Afghanistan en de „Afghanistan Compact”,
met name op de volgende gebieden:

Uitvoering van het mandaat
1.
De SVEU is onder het gezag en de operationele leiding
van de SG/HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het
mandaat. De SVEU legt van alle uitgaven verantwoording af
aan de Commissie.

— goed bestuur en de oprichting van instellingen van de
rechtsstaat,

— hervormingen in de veiligheidssector, waaronder de
organisatie van een gerechtelijk apparaat, een nationaal
leger en een nationale politie,

— eerbiediging van de mensenrechten van alle Afghanen,
ongeacht geslacht, bevolkingsgroep of godsdienst,

2.
Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een
bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt met de Raad. Het PVC zorgt binnen het kader van het
mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng ten
behoeve van de SVEU.

Artikel 5
Financiering

— eerbiediging van de democratische beginselen, de rechtsstaat, de rechten van minderheden, de rechten van vrouwen en kinderen en de beginselen van het volkenrecht,

— aanmoediging van de deelname van vrouwen aan het
openbaar bestuur en de civiele samenleving,

— eerbiediging van Afghanistans internationale verplichtingen, met inbegrip van samenwerking in de internationale
inspanningen ter bestrijding van terrorisme, illegale
drugshandel en mensenhandel,

— bevordering van humanitaire hulp en de ordelijke terugkeer van vluchtelingen en binnenlands ontheemden;

1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven
in verband met het mandaat van de SVEU van 1 maart 2007
tot en met 29 februari 2008 bedraagt 2 450 000 EUR.

2.
De uit het in lid 1 genoemde bedrag gefinancierde uitgaven worden beheerd met inachtneming van de procedures en
voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Unie, met dien verstande dat voorfinanciering niet het
eigendom van de Gemeenschap blijft.

3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De uitgaven komen voor
financiering in aanmerking vanaf 1 maart 2007.
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4.
Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten,
naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.
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dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming met
zijn mandaat en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij
verantwoordelijk is:

Artikel 6
Samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor
de samenstelling van zijn team, in overleg met het voorzitterschap, bijgestaan door de SG/HV, en in volledige samenspraak
met de Commissie. De SVEU deelt het voorzitterschap en de
Commissie de definitieve samenstelling van zijn team mee.

2.
De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling
van de Europese Unie bij de SVEU wordt gedetacheerd, komt
ten laste van de betrokken lidstaat of instelling van de Europese
Unie.

3.
Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden
door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze
bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten
en de instellingen van de Europese Unie, teneinde de best
gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.

4.
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop
van de missie van de SVEU en zijn medewerkers worden met
de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie
verlenen daartoe alle nodige steun.

a) hij stelt op basis van de richtsnoeren van het secretariaatgeneraal van de Raad een missiespecifiek beveiligingsplan op,
dat onder meer missiespecifieke fysieke, organisatorische en
procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van
veilige personeelsbewegingen naar en binnen het missiegebied, het beheer van veiligheidsincidenten en een nood- en
evacuatieplan voor de missie behelst;

b) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden
in het missiegebied afgestemde verzekering tegen grote
risico's;

c) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven
personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een
passende beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de
inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin het
secretariaat-generaal van de Raad het missiegebied heeft
ingedeeld;

d) hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen worden opgevolgd en hij brengt schriftelijk verslag uit over de
uitvoering ervan en over andere veiligheidskwesties, in het
kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over de
uitvoering van het mandaat aan de SG/HV, de Raad en de
Commissie;

Artikel 7
Beveiliging
1.
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1), met name
wanneer zij gerubriceerde EU-gegevens behandelen.

e) hij zorgt ervoor dat, zo nodig en binnen zijn taken als
onderdeel van de bevelsstructuur, in alle EU-componenten
van een crisisbeheersingsoperatie of een operatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een samenhangende
benadering voor de beveiliging van het personeel wordt
gevolgd.

Artikel 8
2.
Overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het
Verdrag betreffende de Europese Unie wordt ingezet in operaties
buiten de Europese Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs
haalbare maatregelen voor de beveiliging van het personeel
(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2005/952/EG (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 18).

Rapportage
De SVEU brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de
SG/HV en het PVC, alsook eventueel aan de bevoegde groep.
Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de SG/HV, de
Raad en de Commissie. De SVEU kan op aanbeveling van de
SG/HV en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen.
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Artikel 9
Coördinatie
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In het kader van de algemene inzetprioriteiten doet de SG/HV
aanbevelingen aan het PVC voor een beslissing van de Raad tot
verlenging, wijziging of beëindiging van het mandaat.

Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de
Europese Unie worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de SG/HV, het voorzitterschap en de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies
van de lidstaten en aan de delegaties van de Commissie. Ter
plaatse worden nauwe contacten onderhouden met het voorzitterschap, de Commissie en de missiehoofden, die alles doen wat
in hun vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering
van zijn mandaat. De SVEU onderhoudt tevens contacten met
de SVEU voor Centraal-Azië en met andere internationale en
regionale actoren ter plaatse.

Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de datum
waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 10

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 11
Inwerkingtreding

Artikel 12
Bekendmaking

Evaluatie
De uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de
regio worden op gezette tijden getoetst. De SVEU legt de
SG/HV, de Raad en de Commissie vóór eind juni 2007 een
voortgangsverslag, en uiterlijk medio november 2007 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor. Deze
verslagen vormen de basis voor de beoordeling van dit gemeenschappelijk optreden in de bevoegde groepen en door het PVC.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.

Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE
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GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2007/107/GBVB VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
houdende benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Republiek
Moldavië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Benoeming
De heer Kálmán MIZSEI wordt benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de Republiek
Moldavië, voor de periode van 1 maart 2007 tot en met
29 februari 2008.
Artikel 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Op 20 februari 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2006/120/GBVB (1) vastgesteld, houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Moldavië.

Op 7 juni 2006 heeft de Raad het beleid van de Europese
Unie goedgekeurd, inzake de veiligheid van personeel dat
op grond van titel V van het Verdrag betreffende de
Europese Unie wordt ingezet in operaties buiten de
Europese Unie.

Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden
2006/120/GBVB blijkt dat het mandaat van de Speciale
Vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) met
twaalf maanden moet worden verlengd.

De heer Adriaan Jacobovits de Szeged heeft de secretarisgeneraal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) op de hoogte
gebracht van zijn voornemen om zijn functie eind februari 2007 neer te leggen. Derhalve dient met ingang van
1 maart 2007 een nieuwe SVEU te worden benoemd.

De SG/HV heeft op 31 januari 2007 aanbevolen de heer
Kálmán MIZSEI te benoemen tot de nieuwe SVEU voor de
Republiek Moldavië.

De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk
verslechterende situatie die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, uiteengezet in artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, kan schaden,

(1) PB L 49 van 21.2.2006, blz. 11.

Beleidsdoelstellingen
1.
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie in de Republiek Moldavië. Deze
doelstellingen zijn onder meer:
a) bij te dragen tot een vreedzame regeling van het conflict
over Transnistrië en tot de uitvoering ervan op basis van
een levensvatbare oplossing, waarbij de soevereiniteit en de
territoriale integriteit van de Republiek Moldavië binnen haar
internationaal erkende grenzen worden geëerbiedigd;
b) bij te dragen tot de versterking van de democratie, de
rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden voor alle burgers van de Republiek
Moldavië;
c) goede en nauwe betrekkingen tussen de Republiek Moldavië
en de Europese Unie te bevorderen, op basis van gemeenschappelijke waarden en belangen, en overeenkomstig het
actieplan in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid
(ENB);
d) assistentie te verlenen bij de bestrijding van mensensmokkel
en smokkel van wapens en andere goederen uit en via de
Republiek Moldavië;
e) bij te dragen tot een versterking van de stabiliteit en de
samenwerking in de regio;
f) de efficiëntie en de zichtbaarheid van het optreden van de
Europese Unie in de Republiek Moldavië en in de regio te
vergroten;
g) de doeltreffendheid van de grens- en douanecontrole en de
grensbewaking aan de gemeenschappelijke grens van de Republiek Moldavië en Oekraïne te vergroten, met bijzondere
nadruk op het Transnistrische gedeelte, met name via een
grensmissie van de Europese Unie.
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2.
De SVEU steunt de werkzaamheden van de secretarisgeneraal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) in de Republiek
Moldavië en in de regio en handelt in nauwe samenwerking
met het voorzitterschap, met de missiehoofden van de Europese
Unie en met de Commissie.

Artikel 3
Mandaat
1.
Ter verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen krijgt
de SVEU het mandaat om:

a) de Europese Unie een grotere rol te laten spelen bij de oplossing van het conflict over Transnistrië volgens de overeengekomen beleidsdoelstellingen van de Europese Unie en in
nauwe samenwerking met de OVSE, door de Europese Unie
via de juiste kanalen en in onderling overeengekomen fora te
vertegenwoordigen en door nauwe contacten met alle
betrokken actoren te ontwikkelen en in stand te houden;

b) waar nodig, mee te werken aan de voorbereiding van bijdragen van de Europese Unie aan de uitvoering van de uiteindelijke regeling voor het conflict;

c) de politieke ontwikkelingen in de Republiek Moldavië, de
regio Transnistrië inbegrepen, op de voet te volgen, door
nauwe contacten met de regering van de Republiek Moldavië
en met andere binnenlandse actoren te ontwikkelen en in
stand te houden, en in voorkomende gevallen het advies en
de steun van de Europese Unie aan te bieden;
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met het oog op het scheppen van de voorwaarden
voor een regeling van het Transnistrische conflict;

f) bij te dragen tot de uitvoering van het mensenrechtenbeleid
en de richtsnoeren voor de mensenrechten van de Europese
Unie, met name ten aanzien van vrouwen en kinderen in
door conflicten getroffen gebieden, voornamelijk door de
ontwikkelingen op dit gebied te volgen en te sturen.

2.
Ten behoeve van zijn mandaat houdt de SVEU een overzicht over alle werkzaamheden van de Europese Unie, in het
bijzonder wat de terzake dienende aspecten van het ENB-actieplan betreft.

Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.
De SVEU is onder het gezag en de operationele leiding
van de SG/HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het
mandaat. De SVEU legt van alle uitgaven verantwoording af
aan de Commissie.

2.
Het Politiek- en veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een
bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt met de Raad. Het PVC zorgt binnen het kader van het
mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng ten
behoeve van de SVEU.

Artikel 5
d) de verdere ontwikkeling van het beleid van de Europese Unie
ten aanzien van de Republiek Moldavië en de regio, met
name op het gebied van preventie en oplossing van conflicten, te begeleiden;

e) via een ondersteuningsteam, geleid door een hoge politiek
adviseur van de SVEU:

i) uit politiek oogpunt zicht te houden op de ontwikkelingen en activiteiten aan de Moldavisch-Oekraïense grens;

Financiering
1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode van 1 maart 2007 tot en met 29 februari 2008 bedraagt
1 100 000 EUR.

2.
De uit het in lid 1 genoemde bedrag gefinancierde uitgaven worden beheerd met inachtneming van de procedures en
voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Unie, met dien verstande dat voorfinanciering niet het
eigendom van de Gemeenschap blijft.

ii) de politieke wil van de Republiek Moldavië en Oekraïne
om hun grensbeheer te verbeteren, te analyseren;

3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De uitgaven komen voor
financiering in aanmerking vanaf 1 maart 2007.

iii) de samenwerking tussen Moldavië en Oekraïne in grensoverschrijdende aangelegenheden te bevorderen, mede

4.
Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten,
naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.
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Artikel 6
Samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor
de samenstelling van zijn team, in overleg met het voorzitterschap, bijgestaan door de SG/HV, en in volledige samenspraak
met de Commissie. De SVEU deelt het voorzitterschap en de
Commissie de definitieve samenstelling van zijn team mee.

2.
De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling
van de Europese Unie bij de SVEU wordt gedetacheerd, komt
ten laste van de betrokken lidstaat of instelling van de Europese
Unie.

3.
Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden
door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze
bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten
en de instellingen van de Europese Unie, teneinde de best
gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.

4.
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop
van de missie van de SVEU en zijn medewerkers worden met
de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie
verlenen daartoe alle nodige steun.

Artikel 7
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veiliger personeelsbewegingen naar en binnen het missiegebied, het beheer van veiligheidsincidenten en een nooden evacuatieplan voor de missie behelst;

b) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden
in het missiegebied afgestemde verzekering tegen grote
risico's;

c) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven
personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een
passende beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de
inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin
het secretariaat-generaal van de Raad het missiegebied heeft
ingedeeld;

d) hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen worden opgevolgd, en hij brengt schriftelijk verslag uit over de
uitvoering ervan en over andere veiligheidskwesties, in het
kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over de
uitvoering van het mandaat aan de SG/HV, de Raad en de
Commissie;

e) hij zorgt ervoor dat, zo nodig en binnen zijn taken als
onderdeel van de bevelsstructuur, in alle EU-componenten
van een crisisbeheersingsoperatie of een operatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een samenhangende
benadering voor de beveiliging van het personeel wordt
gevolgd.

Beveiliging
1.
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1), met name
wanneer zij gerubriceerde gegevens van de Europese Unie
behandelen.

2.
Overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het
SVEU wordt ingezet in operaties buiten de Europese Unie,
neemt de SVEU alle redelijkerwijs haalbare maatregelen voor
de beveiliging van het personeel dat rechtstreeks onder zijn
gezag staat, in overeenstemming met zijn mandaat en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is:

a) hij stelt op basis van de richtsnoeren van het secretariaatgeneraal van de Raad een missiespecifiek veiligheidsplan op,
dat onder meer missiespecifieke fysieke, organisatorische en
procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van
(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2005/952/EG (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 18).

Artikel 8
Rapportage
De SVEU brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de
SG/HV en het PVC, alsook eventueel aan de bevoegde groep.
Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de SG/HV, de
Raad en de Commissie. De SVEU kan op aanbeveling van de
SG/HV en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen.

Artikel 9
Coördinatie
1.
Met het oog op de samenhang van het externe optreden
van de Europese Unie worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de SG/HV, het voorzitterschap en de
Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies van de lidstaten en aan de delegaties van de Commissie. Ter
plaatse worden nauwe contacten onderhouden met het voorzitterschap, de Commissie en de missiehoofden, die alles doen wat
in hun vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering
van zijn mandaat. De SVEU onderhoudt tevens contacten met
andere internationale en regionale actoren ter plaatse.
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2.
Krachtens artikel 3, tweede alinea, van het SVEU zorgen
de Raad en de Commissie, overeenkomstig hun onderscheiden
bevoegdheden, voor de samenhang tussen de uitvoering van dit
gemeenschappelijk optreden en het externe optreden van de
Gemeenschap. De Raad en de Commissie werken daartoe
samen.

Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de datum
waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 10

Artikel 12

Toetsing

Bekendmaking

De uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de
regio worden op gezette tijden getoetst. De SVEU legt de
SG/HV, de Raad en de Commissie vóór eind juni 2007 een
voortgangsverslag, en uiterlijk medio november 2007 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor. Deze
verslagen vormen de basis voor de beoordeling van dit gemeenschappelijk optreden in de bevoegde groepen en door het PVC.
In het kader van de algemene inzetprioriteiten doet de SG/HV
aanbevelingen aan het PVC voor een beslissing van de Raad tot
verlenging, wijziging of beëindiging van het mandaat.

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 11
Inwerkingtreding

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE
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GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2007/108/GBVB VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor
Sudan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(6)

Op 31 maart 2005 heeft de VN-Veiligheidsraad, geïnformeerd door het verslag van de Internationale Commissie
van onderzoek inzake de schendingen van het internationale humanitaire recht en de mensenrechten in Darfur,
Resolutie 1593 (2005) aangenomen, waarin de situatie in
Darfur naar het Internationaal Strafhof wordt verwezen.

(7)

Op 31 augustus 2006 heeft de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1706 (2006) aangenomen, waarbij de VN-missie in
Sudan (UNMIS) wordt opgedragen haar inzet in Darfur
op te voeren en, in overleg met de AU, maatregelen te
nemen om de missie van de Afrikaanse Unie in Darfur
(AMIS) met behulp van VN-middelen te versterken. Met
het oog op de uitvoering van dat besluit zijn de VN, de
AU en de Sudanese regering op 16 november 2006 in
Addis Abeba bijeengekomen voor overleg op hoog niveau. De drie partijen bereikten overeenstemming over
een aanpak in drie fasen van de VN-steun voor AMIS,
die uiteindelijk tot een hybride AU-VN-troepenmacht
moet leiden.

(8)

De Vredes- en Veiligheidsraad van de AU heeft de conclusies van het overleg van Addis Abeba goedgekeurd,
doch besloten het mandaat van AMIS met een periode
van 6 maanden te verlengen tot en met 30 juni 2007,
onder voorbehoud van herziening door de AU en op
basis van de beschikbaarheid van financiële middelen.
Op 15 december 2006 heeft de Raad besloten het civielmilitaire optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van AMIS te verlengen. Er zijn derhalve nog steeds
passende politieke betrekkingen met de AU, de VN en de
Sudanese regering en een specifieke coördinatiecapaciteit
vereist.

(9)

Op 19 december 2006 heeft de secretaris-generaal van de
VN een speciale gezant voor Darfur benoemd.

(10)

Door de permanente aanwezigheid in Khartoem zullen
de contacten van de SVEU met de regering van Sudan, de
Sudanese politieke partijen, het AMIS-hoofdkwartier, de
Verenigde Naties en VN-organen en diplomatieke missies
kunnen worden voortgezet, en zullen participatie in de
activiteiten van de Comités voor beoordeling en evaluatie
van de uitvoering van respectievelijk het CPA en het
DPA, alsmede een beter toezicht op de situatie in
Oost-Sudan na de sluiting van het Eastern Sudan Peace
Agreement (ESPA) mogelijk zijn. Bovendien zou een aanwezigheid in Juba nauwere en regelmatiger contacten met
de regering van Zuid-Sudan en de SPLM mogelijk maken,
en zou de situatie in Zuid-Sudan beter kunnen worden
gevolgd.

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 5 juli 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2006/468/GBVB (1) vastgesteld, tot verlenging en
herziening van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Sudan.

(2)

De Europese Unie is van meet af aan op diplomatiek en
politiek niveau actief betrokken geweest bij de internationale inspanningen om de crisis in Darfur in te dammen en op te lossen.

(3)

De Europese Unie wil haar politieke rol versterken in een
crisis met een veelheid van lokale, regionale en internationale actoren, en de samenhang behouden tussen de
steun van de Europese Unie aan de door de Afrikaanse
Unie (AU) geleide crisisbeheersing in Darfur enerzijds, en
de politieke betrekkingen met Sudan in het algemeen,
inclusief de uitvoering van het alomvattend vredesakkoord (CPA) tussen de Sudanese regering en de Volksbevrijdingsbeweging/het Volksbevrijdingsleger (SPLM/A),
anderzijds.

(4)

(5)

Op 5 mei 2006 hebben de regering van Soedan en individuele rebellengroeperingen in Abuja het vredesakkoord voor Darfur (DPA) gesloten. De Unie zal zijn steun
verlenen aan inspanningen om bredere steun voor de
DPA onder de rebellengroeperingen te bewerkstelligen,
als een wezenlijke factor van een alomvattend politiek
proces, dat een voorwaarde blijft voor duurzame vrede
en veiligheid en beëindiging van het lijden van miljoenen
mensen in Darfur. Wat de taken van de Speciale Vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) betreft, dient
ten volle rekening te worden gehouden met de rol van de
Europese Unie bij de uitvoering van het DPA, mede in
verband met de interne dialoog en het interne overleg in
Darfur.

De Europese Unie heeft de missie van de AU in de regio
Darfur in Sudan (AMIS) in beduidende mate steun
verleend, in de vorm van plannings- en beheersondersteuning, financiering en logistiek.

(1) PB L 184 van 6.7.2006, blz. 38.
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Op 7 juni 2006 heeft de Raad het beleid van de Europese
Unie goedgekeurd, inzake de veiligheid van personeel dat
op grond van titel V van het Verdrag betreffende de
Europese Unie wordt ingezet in operaties buiten de
Europese Unie.
Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden
2006/468/GBVB blijkt dat het mandaat van de SVEU
voor Sudan in beginsel met 12 maanden moet worden
verlengd.
De heer Pekka HAAVISTO heeft de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger op de hoogte gebracht van
zijn voornemen om zijn functie eind april 2007 neer te
leggen. Zijn mandaat dient derhalve te worden verlengd
tot en met 30 april 2007. De Raad is voornemens voor
de resterende termijn van het mandaat een nieuwe SVEU
te benoemen.
De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk
verslechterende situatie die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, uiteengezet in artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, kan schaden,
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Artikel 3
Mandaat
1.
Ter verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen krijgt
de SVEU het mandaat om:

a) contacten te onderhouden met de AU, de Sudanese regering,
de regering van Zuid-Sudan, de gewapende bewegingen in
Darfur en andere partijen in Sudan en met niet-gouvernementele organisaties, en nauw te blijven samenwerken met
de VN en andere betrokken internationale actoren, met als
doel de EU-beleidsdoelstellingen te verwezenlijken;

b) de Unie te vertegenwoordigen in de interne dialoog in Darfur, op bijeenkomsten op hoog niveau van de gezamenlijke
commissie en zo nodig ook op andere bijeenkomsten over
deze kwestie;

c) de Unie waar mogelijk te vertegenwoordigen in de Comités
voor beoordeling en evaluatie van het CPA en het DPA;

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1

d) de ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het
ESPA voor Oost-Sudan te volgen;

Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
Het mandaat van de heer Pekka HAAVISTO als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor Sudan wordt
verlengd tot en met 30 april 2007.

e) te zorgen voor samenhang tussen de bijdrage van de Unie
tot de crisisbeheersing in Darfur en de algemene politieke
betrekkingen van de Unie met Sudan;

Artikel 2
Beleidsdoelstellingen
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie in Sudan, met name wat betreft:
a) de inspanningen, als deel van de internationale gemeenschap
en ter ondersteuning van de Afrikaanse Unie (AU) en de
Verenigde Naties (VN), om de Sudanese partijen, de AU en
de VN te helpen tot een politieke regeling van het conflict in
Darfur te komen, mede door de uitvoering van het vredesakkoord voor Darfur (DPA), om de uitvoering van het alomvattend vredesakkoord (CPA) te vergemakkelijken en om de
Zuid-Zuid dialoog te bevorderen, alsook om de uitvoering
van het vredesakkoord voor Oost-Sudan (ESPA) te vergemakkelijken, met passende aandacht voor de regionale uitlopers
van deze kwesties en het beginsel van eigen inbreng van
Afrika; en
b) het zorgen voor maximale effectiviteit en zichtbaarheid van
de bijdrage van de Europese Unie aan de missie van de AU
in Darfur (AMIS).

f) met betrekking tot de mensenrechten, met name de rechten
van kinderen en vrouwen, en de bestrijding van straffeloosheid in Sudan, de situatie op de voet te volgen en regelmatig
contacten te onderhouden met de Sudanese autoriteiten, de
AU en de VN, met name met het Bureau van de Hoge
Commissaris voor de mensenrechten, de mensenrechtenwaarnemers die actief zijn in de regio en het openbaar
ministerie bij het Internationaal Strafhof.

2.

Ten behoeve van zijn mandaat zal de SVEU onder meer:

a) zicht houden op alle activiteiten van de Unie;

b) zorgen voor de coördinatie en de samenhang van de bijdragen van de Unie aan AMIS;
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c) steun verlenen aan het politieke proces, en aan activiteiten
betreffende de uitvoering van het CPA, het DPA en het
ESPA;

d) de naleving door de Sudanese partijen van de desbetreffende
resoluties van de VN-Veiligheidsraad, met name de Resoluties
1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005),
1672 (2006), 1679 (2006) en 1706 (2006), volgen en daarover verslag uitbrengen.

Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.
De SVEU is onder het gezag en de operationele leiding
van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat. De SVEU
legt van alle uitgaven verantwoording af aan de Commissie.

2.
Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een
bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt met de Raad. Het PVC zorgt binnen het kader van het
mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng ten
behoeve van de SVEU.

3.
De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan het PVC over
de situatie in Darfur en over de steun van de Unie aan AMIS,
alsmede over de situatie in Sudan als geheel.
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Artikel 6
Samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor
de samenstelling van zijn team, in overleg met het voorzitterschap, bijgestaan door de SG/HV, en in volledige samenspraak
met de Commissie. De SVEU deelt het voorzitterschap en de
Commissie de definitieve samenstelling van zijn team mee.

2.
De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling
van de Europese Unie bij de SVEU wordt gedetacheerd, komt
ten laste van respectievelijk de betrokken lidstaat of instelling
van de Europese Unie.

3.
Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden
door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze
bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten
en de instellingen van de Europese Unie, teneinde de best
gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.

4.
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop
van de missie van de SVEU en zijn medewerkers worden met
de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie
verlenen daartoe alle nodige steun.

Artikel 5
Financiering
1.
De uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU
voor de periode van 1 maart 2007 tot en met 30 april 2007
worden gedekt door het financieel referentiebedrag dat de Raad
heeft vastgesteld voor het mandaat van de SVEU voor de
periode van 18 juli 2006 tot en met 28 februari 2007.

2.
De uit het in lid 1 genoemde bedrag gefinancierde uitgaven worden beheerd met inachtneming van de procedures en
voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Unie, met dien verstande dat voorfinanciering niet het
eigendom van de Gemeenschap blijft.

3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie.

4.
Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten,
naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.

Artikel 7
Beveiliging
1.
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1), met name
wanneer zij gerubriceerde EU-gegevens behandelen.

2.
Overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het
Verdrag betreffende de Europese Unie wordt ingezet in operaties
buiten de Europese Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs
haalbare maatregelen voor de beveiliging van het personeel
dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming
met zijn mandaat en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is:
(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2005/952/EG (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 18).
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a) hij stelt op basis van richtsnoeren van het secretariaatgeneraal van de Raad een missiespecifiek veiligheidsplan
op, dat onder meer missiespecifieke fysieke, organisatorische
en procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van
veilige personeelsbewegingen naar en binnen het missiegebied, het beheer van veiligheidsincidenten en een nood- en
evacuatieplan voor de missie behelst;
b) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden
in het missiegebied afgestemde verzekering tegen grote
risico's;
c) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
leden van zijn team, ook het plaatselijk aangeworven personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een passende
beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de inhoud is
bepaald op basis van de risicoklasse waarin het secretariaatgeneraal van de Raad het missiegebied heeft ingedeeld;

16.2.2007

4.
De politieadviseur en de militair adviseur ontvangen geen
instructies van de SVEU over het beheer van de uitgaven voor
respectievelijk de politiecomponent en de militaire component
van het in lid 1 bedoelde ondersteunende optreden van de
Europese Unie. De SVEU draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

5.
In Khartoem wordt een bureau van de SVEU gevestigd, dat
bestaat uit een politiek adviseur en de nodige administratieve en
logistieke medewerkers. Overeenkomstig het in artikel 3 omschreven mandaat zullen voorts bijkantoren in Darfur en in
Zuid-Sudan worden gevestigd indien het bureau in Khartoem
niet alle nodige steun aan het in andere regio's van Sudan
ingezette personeel van de SVEU kan bieden. In militaire en
politionele aangelegenheden doet het bureau in Khartoem in
voorkomend geval een beroep op de technische expertise van
het bureau van de SVEU in Addis Abeba.

Artikel 9
d) hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen worden opgevolgd, en hij brengt schriftelijk verslag uit over de
uitvoering ervan en over andere veiligheidskwesties, in het
kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over de
uitvoering van het mandaat aan de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger, de Raad en de Commissie;
e) hij zorgt ervoor dat, zo nodig en binnen zijn taken als
onderdeel van de bevelsstructuur, in alle EU-componenten
van een crisisbeheersingsoperatie of een operatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een samenhangende
benadering voor de beveiliging van het personeel wordt
gevolgd.
Artikel 8
Coördinatiecel
1.
Bij de coördinatie van de EU-bijdragen aan AMIS wordt de
SVEU bijgestaan door de ad hoc-coördinatiecel (bureau van de
SVEU), die onder zijn gezag staat en gevestigd is in Addis
Abeba, bedoeld in artikel 5, lid 2, van Gemeenschappelijk Optreden 2005/557/GBVB van 18 juli 2005 inzake het civielmilitaire optreden van de Europese Unie ter ondersteuning
van de missie van de Afrikaanse Unie in de regio Darfur in
Sudan (1).

Rapportage
De SVEU brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de
SG/HV en het PVC, alsook eventueel aan de betrokken groep.
Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de SG/HV, de
Raad en de Commissie. De SVEU kan op aanbeveling van de
SG/HV en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen.

Artikel 10
Coördinatie
Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de
Europese Unie worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de SG/HV, het voorzitterschap en de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies
van de lidstaten en de delegaties van de Commissie. Ter plaatse
worden nauwe contacten onderhouden met het voorzitterschap,
de Commissie en de missiehoofden, die alles doen wat in hun
vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn
mandaat. De SVEU onderhoudt tevens contacten met andere
internationale en regionale actoren ter plaatse.

Artikel 11
Toetsing

2.
Het bureau van de SVEU in Addis Abeba bestaat uit een
politiek adviseur, een hoge militair adviseur en een politieadviseur.

De uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de
regio worden op gezette tijden getoetst. De SVEU legt de
SG/HV, de Raad en de Commissie uiterlijk medio april 2007
een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor.

3.
De politieadviseur en de militair adviseur in het bureau
van de SVEU treden op als adviseur van de SVEU voor respectievelijk de politiecomponent en de militaire component van het
in lid 1 bedoelde ondersteunende optreden van de Europese
Unie. Zij brengen in die hoedanigheid verslag uit aan de SVEU.

Artikel 12

(1) PB L 188 van 20.7.2005, blz. 46.

Inwerkingtreding
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag
waarop het wordt vastgesteld.
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Artikel 13
Bekendmaking
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE
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GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2007/109/GBVB VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de
Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 17 oktober 2005 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2005/724/GBVB (1) vastgesteld houdende benoeming van de heer Erwan FOUÉRÉ tot speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

het vreedzaam politiek proces en de volledige uitvoering van de
kaderovereenkomst van Ohrid, en aldus nieuwe vooruitgang in
de richting van Europese integratie door middel van het stabilisatie- en associatieproces te bevorderen.

De SVEU steunt het werk van de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger (SG/HV) in het gebied.

Artikel 3
Mandaat
Ter verwezenlijking van deze beleidsdoelstelling krijgt de SVEU
het mandaat om:

(2)

(3)

(4)

Op 7 juni 2006 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht
aan het beleid van de Europese Unie inzake de veiligheid
van personeel dat op grond van titel V van het Verdrag
betreffende de Europese Unie wordt ingezet in operaties
buiten de Europese Unie.
Op 20 februari 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2006/123/GBVB houdende verlenging en wijziging van het mandaat van de SVEU tot en met
28 februari 2007 (2) vastgesteld.
Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden
2005/724/GBVB blijkt dat het mandaat van de SVEU
met 12 maanden moet worden verlengd,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
Het mandaat van de heer Erwan FOUÉRÉ als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) in de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië wordt verlengd tot en met
29 februari 2008.
Artikel 2

a) nauwe contacten te onderhouden met de regering van de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de
andere partijen die bij het politieke proces betrokken zijn;

b) advies en bevorderingsmaatregelen van de Europese Unie
voor het politieke proces aan te bieden;

c) de inspanningen van de internationale gemeenschap, ter ondersteuning van de uitvoering en instandhouding van de
bepalingen van de kaderovereenkomst van 13 augustus
2001, zoals vastgelegd in de overeenkomst en de bijlagen
daarbij, te coördineren;

d) veiligheids- en etnische aangelegenheden nauwlettend te volgen en daarover verslag uit te brengen, en hiertoe in verbinding te treden met alle betrokken organen;

e) bij te dragen tot de ontwikkeling en de consolidatie van de
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,
in overeenstemming met het mensenrechtenbeleid en de
richtsnoeren van de Europese Unie voor de mensenrechten.

Beleidsdoelstelling
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstelling
van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, namelijk bij te dragen tot de consolidatie van
(1) PB L 272 van 18.10.2005, blz. 26. Gemeenschappelijk optreden
gewijzigd bij Gemeenschappelijk Optreden 2006/123/GBVB.
(2) PB L 49 van 21.2.2006, blz. 20.

Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.
De SVEU is onder het gezag en de operationele leiding
van de SG/HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het
mandaat. De SVEU legt van alle uitgaven verantwoording af
aan de Commissie.
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2.
Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een
bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt met de Raad. Het PVC zorgt binnen het kader van het
mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng ten
behoeve van de SVEU.
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bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten
en de instellingen van de Europese Unie, teneinde de best gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.

Financiering

4.
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop
van de missie van de SVEU en zijn medewerkers worden met
de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie
verlenen daartoe alle nodige steun.

1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven
in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode van
1 maart 2007 tot en met 29 februari 2008 bedraagt
725 000 EUR.

Artikel 7

Artikel 5

Beveiliging
2.
De uit het in lid 1 genoemde bedrag gefinancierde uitgaven worden beheerd met inachtneming van de procedures en
voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Gemeenschap, met dien verstande dat voorfinanciering
niet het eigendom van de Gemeenschap blijft.

3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De uitgaven komen voor
financiering in aanmerking vanaf 1 maart 2007.

1.
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1), met name
wanneer zij gerubriceerde EU-gegevens behandelen.

2.
Overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het
SVEU wordt ingezet in operaties buiten de Europese Unie,
neemt de SVEU alle redelijkerwijs haalbare maatregelen voor
de beveiliging van het personeel dat rechtstreeks onder zijn
gezag staat, in overeenstemming met zijn mandaat en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is:

4.
Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten,
naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.

Artikel 6
Samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor
de samenstelling van zijn team, in overleg met het voorzitterschap, bijgestaan door de SG/HV, en in volledige samenspraak
met de Commissie. De SVEU deelt het voorzitterschap en de
Commissie de definitieve samenstelling van zijn team mee.

2.
De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling
van de Europese Unie bij de SVEU wordt gedetacheerd, komt
ten laste van respectievelijk de betrokken lidstaat of instelling
van de Europese Unie.

3.
Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden
door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze

a) hij stelt op basis van de richtsnoeren van het secretariaatgeneraal van de Raad een missiespecifiek veiligheidsplan op,
dat onder meer missiespecifieke fysieke, organisatorische en
procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van veilige personeelsbewegingen naar en binnen het missiegebied,
het beheer van veiligheidsincidenten en een nood- en
evacuatieplan van de missie behelst;

b) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden
in het missiegebied afgestemde verzekering tegen grote
risico's;

c) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven
personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een
passende beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de
inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin
het secretariaat-generaal van de Raad het missiegebied heeft
ingedeeld;
(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Besluit
2005/952/EG (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 18).
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d) hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen worden opgevolgd, en hij brengt schriftelijk verslag uit over de
uitvoering ervan en over andere veiligheidskwesties, in het
kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over de
uitvoering van het mandaat aan de SG/HV, de Raad en de
Commissie;
e) hij zorgt ervoor dat er, zo nodig en binnen zijn taken als
onderdeel van de bevelsstructuur, in alle EU-componenten
van een crisisbeheersingsoperatie of een operatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een samenhangende
benadering voor de beveiliging van het personeel wordt
gevolgd.
Artikel 8
Rapportage
De SVEU brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de
SG/HV en het PVC, alsook eventueel aan de bevoegde groep.
Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de SG/HV, de
Raad en de Commissie. De SVEU kan op aanbeveling van de
SG/HV en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen.

16.2.2007

Artikel 10
Toetsing
De uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de
regio worden op gezette tijden getoetst. De SVEU legt de
SG/HV, de Raad en de Commissie vóór eind juni 2007 een
voortgangsverslag, en uiterlijk medio november 2007 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor. Deze
verslagen vormen de basis voor de beoordeling van dit gemeenschappelijk optreden in de bevoegde groepen en door het PVC.
In het kader van de algemene inzetprioriteiten doet de SG/HV
aanbevelingen aan het PVC voor een beslissing van de Raad tot
verlenging, wijziging of beëindiging van het mandaat.

Artikel 11
Inwerkingtreding
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de datum
waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 12

Artikel 9

Bekendmaking

Coördinatie

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de
Europese Unie worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de SG/HV, het voorzitterschap en de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies
van de lidstaten en de delegaties van de Commissie. Ter plaatse
worden nauwe contacten onderhouden met het voorzitterschap,
de Commissie en de missiehoofden, die alles doen wat in hun
vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn
mandaat. De SVEU onderhoudt eveneens contacten met andere
internationale en regionale actoren ter plaatse.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.

Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE
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GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2007/110/GBVB VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
houdende verlenging en wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de
Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten
Artikel 2

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 20 februari 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2006/119/GBVB (1) vastgesteld, houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor het vredesproces
in het Midden-Oosten tot en met 28 februari 2007.

(2)

Op 7 juni 2006 heeft de Raad het beleid van de Europese
Unie goedgekeurd inzake de veiligheid van personeel dat
op grond van titel V van het Verdrag betreffende de
Europese Unie wordt ingezet in operaties buiten de Europese Unie.

(3)

Op 14 november 2005 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2005/797/GBVB betreffende de politiemissie
van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (2),
EUPOL COPPS, vastgesteld, waarin een specifieke rol
wordt toebedeeld aan de SVEU.

(4)

Op 25 november 2005 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2005/889/GBVB vastgesteld, tot instelling van
een missie van de Europese Unie voor bijstandsverlening
inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU
BAM Rafah) (3), waarin eveneens een specifieke rol wordt
toebedeeld aan de SVEU.

(5)

Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden
2006/119/GBVB blijkt dat het mandaat van de SVEU
moet worden gewijzigd en met twaalf maanden moet
worden verlengd.

(6)

De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk
verslechterende situatie die het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, uiteengezet in artikel 11 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, kan schaden,

HEEFT
HET
VASTGESTELD:

VOLGENDE

GEMEENSCHAPPELIJK

OPTREDEN

Artikel 1

Beleidsdoelstellingen
1.
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie ten aanzien van het vredesproces in het Midden-Oosten.

2.

Deze doelstellingen zijn:

a) een oplossing met twee staten, dat wil zeggen Israël en een
democratische, levensvatbare, vreedzame en soevereine Palestijnse staat, die binnen veilige en erkende grenzen naast
elkaar leven en met hun buurlanden normale betrekkingen
onderhouden overeenkomstig de Resoluties 242 (1967), 338
(1973), 1397 (2002) en 1402 (2002) van de VN-Veiligheidsraad en de beginselen van de Conferentie van Madrid;

b) een oplossing van de vraagstukken Israël-Syrië en Israël-Libanon in het proces;

c) een billijke oplossing voor het complexe vraagstuk van Jeruzalem en een rechtvaardige, levensvatbare en overeengekomen oplossing van het probleem van de Palestijnse vluchtelingen;

d) de bijeenroeping te gelegener tijd van een vredesconferentie,
die zowel politieke en economische aspecten als aangelegenheden inzake veiligheid dient te behandelen, de parameters
van een politieke oplossing dient te bevestigen en een realistisch en duidelijk omschreven tijdschema dient op te
stellen;

e) de totstandbrenging van een duurzame en doeltreffende politiestructuur onder Palestijns gezag die aan de hoogste internationale normen voldoet, in samenwerking met de programma's van de Europese Gemeenschap voor institutionele
opbouw en andere internationale inspanningen in de ruimere
context van de veiligheidssector, met inbegrip van de hervorming van de strafrechtspraak;

Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
Het mandaat van de heer Marc OTTE als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor het vredesproces in het
Midden-Oosten wordt verlengd tot en met 29 februari 2008.
(1) PB L 49 van 21.2.2006, blz. 8.
(2) PB L 300 van 17.11.2005, blz. 65.
(3) PB L 327 van 14.12.2005, blz. 28.

f) het blijven zorgen voor de aanwezigheid van een derde partij
aan de grensovergang bij Rafah, met de bedoeling, in samenwerking met de programma's van de Europese Gemeenschap
voor institutionele opbouw, bij te dragen aan de opening
van de grensovergang bij Rafah en vertrouwen te wekken
tussen de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit.
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3.
Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het streven van de
Europese Unie om:

a) met de partijen en met de partners in de internationale gemeenschap samen te werken, in het bijzonder binnen het
kader van het Midden-Oosten-Kwartet, teneinde al het mogelijke te doen met het oog op vrede en een redelijke toekomst
voor alle mensen in de regio;

b) bijstand te blijven verlenen bij de Palestijnse politieke en
administratieve hervormingen, het verkiezingsproces en de
hervorming van het veiligheidssysteem;

c) ten volle bij te dragen aan het bewerkstelligen van vrede,
alsmede aan het herstel van de Palestijnse economie als
een integrerend onderdeel van regionale ontwikkeling.

f)

16.2.2007

bijzondere aandacht te schenken aan factoren die gevolgen
hebben voor de regionale dimensie van het vredesproces in
het Midden-Oosten;

g) constructieve gesprekken te voeren met de ondertekenaars
van overeenkomsten in het kader van het vredesproces, teneinde de inachtneming van de basisnormen van de democratie te bevorderen, waaronder de eerbiediging van de mensenrechten en van de rechtsstaat;
h) bij te dragen tot de uitvoering van het mensenrechtenbeleid
en de richtsnoeren voor de mensenrechten van de Europese
Unie, met name ten aanzien van vrouwen en kinderen in
door conflicten getroffen gebieden, voornamelijk door de
ontwikkelingen op dit gebied te volgen en te sturen;
i)

verslag uit te brengen over de mogelijkheden voor interventie van de Europese Unie in het vredesproces, en over de
wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan
de initiatieven van de Europese Unie en de lopende activiteiten van de Europese Unie in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten, zoals de bijdrage van de Europese Unie aan de Palestijnse hervormingen, waaronder de
politieke aspecten van de ontwikkelingsprojecten van de
Europese Unie;

j)

toezicht te houden op handelingen van de partijen met betrekking tot de uitvoering van de routekaart en vraagstukken die het resultaat van de onderhandelingen betreffende
de permanente status nadelig zouden kunnen beïnvloeden,
opdat het Midden-Oosten-Kwartet de naleving door de partijen beter kan beoordelen;

4.
De SVEU ondersteunt de werkzaamheden van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) in het gebied,
mede in het kader van het Midden-Oosten-Kwartet.

Artikel 3
Mandaat
Ter verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen krijgt de
SVEU het mandaat om:

a) een actieve en efficiënte bijdrage van de Europese Unie te
leveren tot acties en initiatieven die leiden tot een definitieve
regeling van het conflict tussen Israël en Palestina en van
het conflict Israël-Syrië en Israël-Libanon;

b) nauwe contacten te vergemakkelijken en te onderhouden
met alle partijen bij het vredesproces in het Midden-Oosten,
met andere landen in de regio, de leden van het MiddenOosten-Kwartet en andere betrokken landen en met de VN
en andere betrokken internationale organisaties, teneinde
met hen samen te werken aan de versterking van het vredesproces;

c) te zorgen voor de voortdurende aanwezigheid van de Europese Unie, ter plaatse en in bevoegde internationale fora, en
bij te dragen tot crisisbeheersing en -preventie;

d) de vredesonderhandelingen tussen de partijen waar te nemen en te ondersteunen en in voorkomend geval advies en
goede diensten van de Europese Unie aan te bieden;

e) desgevraagd bij te dragen tot de uitvoering van de internationale overeenkomsten die de partijen hebben bereikt, en
op het diplomatieke vlak met hen in contact te treden indien men zich niet houdt aan de voorwaarden van deze
overeenkomsten;

k) de samenwerking bij veiligheidsvraagstukken binnen het op
9 april 1998 ingestelde permanent veiligheidscomité van de
Europese Unie en de Palestijnse Autoriteit te vergemakkelijken, alsmede op andere wijzen de samenwerking inzake
veiligheidsvraagstukken te vergemakkelijken;
l)

bij te dragen tot een beter begrip van de rol van de Europese Unie onder de opiniemakers in de regio;

m) een EU-programma te ontwikkelen en uit te voeren inzake
veiligheidsvraagstukken. Daartoe kan de SVEU worden bijgestaan door een deskundige belast met de praktische uitvoering van operationele projecten met betrekking tot veiligheidsvraagstukken;
n) indien nodig sturing te geven aan het hoofd van de missie/directeur van politie van het Coördinatiebureau van de
Europese Unie voor de ondersteuning van de Palestijnse
politie (EUPOL COPPS);
o) indien nodig sturing te geven aan het hoofd van de missie/directeur van politie van de missie van de Europese Unie
voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah).
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Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.
De SVEU is onder het gezag en de operationele leiding
van de SG/HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het
mandaat. De SVEU legt van alle uitgaven verantwoording af
aan de Commissie.

2.
Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een
bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt met de Raad. Het PVC zorgt binnen het kader van het
mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng ten
behoeve van de SVEU.
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3.
Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden
door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze
bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten
en de instellingen van de Europese Unie, teneinde de best gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.

4.
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop
van de missie van de SVEU en zijn medewerkers worden met
de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie
verlenen daartoe alle nodige steun.

Artikel 7
Artikel 5

Beveiliging

Financiering

1.
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1), met name
wanneer zij gerubriceerde EU-gegevens behandelen.

1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven
in verband met het mandaat van de SVEU van 1 maart 2007
tot en met 29 februari 2008 bedraagt 1 700 000 EUR.

2.
De uit het in lid 1 genoemde bedrag gefinancierde uitgaven worden beheerd met inachtneming van de procedures en
voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Unie, met dien verstande dat voorfinanciering niet het
eigendom van de Gemeenschap blijft.

3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De uitgaven komen voor
financiering in aanmerking vanaf 1 maart 2007.

4.
Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten,
naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.

2.
Overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het
VEU wordt ingezet in operaties buiten de EU, neemt de SVEU
alle redelijkerwijs haalbare maatregelen voor de beveiliging van
het personeel dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming met zijn mandaat en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is:

i) hij stelt op basis van de richtsnoeren van het secretariaatgeneraal van de Raad een missiespecifiek veiligheidsplan op,
dat onder meer missiespecifieke fysieke, organisatorische en
procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van
veilige personeelsbewegingen naar en binnen het missiegebied, het beheer van veiligheidsincidenten en een nood- en
evacuatieplan voor de missie behelst;

Artikel 6
Samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor
de samenstelling van zijn team, in overleg met het voorzitterschap, bijgestaan door de SG/HV, en in volledige samenspraak
met de Commissie. De SVEU deelt het voorzitterschap en de
Commissie de definitieve samenstelling van zijn team mee.

2.
De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling
van de Europese Unie bij de SVEU wordt gedetacheerd, komt
ten laste van de betrokken lidstaat of instelling van de Europese
Unie.

ii) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden
in het missiegebied afgestemde verzekering tegen grote
risico's;

iii) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een passende beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin het
secretariaat-generaal van de Raad het missiegebied heeft ingedeeld;
(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2005/952/EG (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 18).
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iv) hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen
worden opgevolgd, en hij brengt schriftelijk verslag uit
over de uitvoering ervan en over andere veiligheidskwesties,
in het kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over
de uitvoering van het mandaat aan de secretaris-generaal/
hoge vertegenwoordiger, de Raad en de Commissie;
v) hij zorgt ervoor dat er, zo nodig en binnen zijn taken als
onderdeel van de bevelsstructuur, in alle EU-componenten
van een crisisbeheersingsoperatie of een operatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een samenhangende
benadering voor de beveiliging van het personeel wordt
gevolgd.

16.2.2007

Artikel 10
Toetsing
De uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de
regio worden op gezette tijden getoetst. De SVEU legt de
SG/HV, de Raad en de Commissie vóór eind juni 2007 een
voortgangsverslag, en uiterlijk medio november 2007 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor. Deze
verslagen vormen de basis voor de beoordeling van dit gemeenschappelijk optreden in de bevoegde groepen en door het PVC.
In het kader van de algemene inzetprioriteiten doet de SG/HV
aanbevelingen aan het PVC voor een beslissing van de Raad tot
verlenging, wijziging of beëindiging van het mandaat.

Artikel 8
Rapportage
De SVEU brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de
SG/HV en het PVC, alsook eventueel aan de bevoegde groep.
Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de SG/HV, de
Raad en de Commissie. De SVEU kan op aanbeveling van de
SG/HV en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen.

Artikel 11
Inwerkingtreding
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de datum
waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 12

Artikel 9

Bekendmaking

Coördinatie

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de
Europese Unie worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de SG/HV, het voorzitterschap en de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies
van de lidstaten en de delegaties van de Commissie. Ter plaatse
worden nauwe contacten onderhouden met het voorzitterschap,
de Commissie en de missiehoofden, die alles doen wat in hun
vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn
mandaat. De SVEU onderhoudt tevens contacten met andere
internationale en regionale actoren ter plaatse.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.

Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2007/111/GBVB VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de
Europese Unie voor de zuidelijke Kaukasus
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 20 februari 2006 Gemeenschappelijk
Optreden 2006/121/GBVB houdende benoeming van de
speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de
zuidelijke Kaukasus (1) vastgesteld.

(2)

Op 7 juni 2006 heeft de Raad het beleid van de Europese
Unie goedgekeurd, inzake de veiligheid van personeel dat
op grond van titel V van het Verdrag betreffende de
Europese Unie wordt ingezet in operaties buiten de
Europese Unie.

(3)

Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden
2006/121/GBVB blijkt dat het mandaat van de SVEU
moet worden gewijzigd en met twaalf maanden moet
worden verlengd.

a) Armenië, Azerbeidzjan en Georgië te helpen bij de uitvoering van politieke en economische hervormingen, met name
op het gebied van de rechtsstaat, democratisering, mensenrechten, behoorlijk bestuur, ontwikkeling en het terugdringen van de armoede;

b) overeenkomstig de bestaande mechanismen conflicten in de
regio te voorkomen, bij te dragen tot de vreedzame oplossing van conflicten, onder andere door de terugkeer van
vluchtelingen en intern ontheemden te bevorderen;

c) constructieve gesprekken te voeren met de belangrijkste
betrokkenen in de regio;

d) verdere samenwerking te stimuleren en te ondersteunen, onder andere op het gebied van economie, energie en vervoer,
tussen de landen van de regio, met name tussen de landen
van de zuidelijke Kaukasus;

e) de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van de Europese
Unie in de regio te verhogen.
(4)

De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk
verslechterende situatie die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, uiteengezet in artikel 11 van het Verdrag, kan schaden,

2.
De SVEU steunt het werk van de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger (SG/HV) in het gebied.

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 3
Artikel 1

Mandaat

Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie

Ter verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen krijgt de
SVEU het mandaat om:

Het mandaat van de heer Peter SEMNEBY als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de zuidelijke
Kaukasus wordt verlengd tot en met 29 februari 2008.

Artikel 2

a) contacten met de regeringen, de parlementen, de rechterlijke
macht en de civiele samenleving van de regio te ontwikkelen;

Beleidsdoelstellingen
1.
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie in de zuidelijke Kaukasus. Deze
doelstellingen zijn onder meer:
(1) PB L 49 van 21.2.2006, blz. 14.

b) Armenië, Azerbeidzjan en Georgië aan te moedigen om samen te werken inzake regionale thema's van gemeenschappelijk belang, zoals een gemeenschappelijke bedreiging van
de veiligheid en de bestrijding van het terrorisme, illegale
handel en georganiseerde criminaliteit;
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c) bij te dragen tot het voorkomen van conflicten en mee te
werken aan het scheppen van voorwaarden om vorderingen
te maken met het regelen van conflicten, onder andere door
aanbevelingen voor actie in verband met de civiele samenleving en rehabilitatie van de gebieden, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de Commissie overeenkomstig
het EG-Verdrag;

d) bij te dragen tot de oplossing van conflicten en die oplossingen te helpen vergemakkelijken in nauwe samenwerking
met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en zijn
speciale vertegenwoordiger voor Georgië, de Groep vrienden
van de secretaris-generaal van de VN voor Georgië, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en
haar Minsk Groep, alsook het voor Zuid-Ossetië ingestelde
mechanisme voor de oplossing van conflicten;
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Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.
De SVEU is onder het gezag en de operationele leiding
van de SG/HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het
mandaat. De SVEU legt van alle uitgaven verantwoording af
aan de Commissie.

2.
Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een
bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt met de Raad. Het PVC zorgt binnen het kader van het
mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng ten
behoeve van de SVEU.

Artikel 5
Financiering
e) de EU-dialoog over de regio met de belangrijkste betrokkenen te intensiveren;

1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven
in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode
van 1 maart 2007 tot en met 29 februari 2008 bedraagt
3 120 000 EUR.

f) de Raad te helpen bij de verdere ontwikkeling van een alomvattend beleid voor de zuidelijke Kaukasus;

g) via een ondersteuningsteam:

— ten behoeve van de Europese Unie te rapporteren over de
grenssituatie en deze doorlopend te evalueren, en voorts
het wederzijds vertrouwen tussen Georgië en de Russische Federatie te bevorderen, waarbij doeltreffende
samenwerking en verbinding met alle actoren wordt
gewaarborgd;

2.
De uit het in lid 1 genoemde bedrag gefinancierde uitgaven worden beheerd met inachtneming van de procedures en
voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Unie, met dien verstande dat voorfinanciering niet het
eigendom van de Gemeenschap blijft.

3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De uitgaven komen voor
financiering in aanmerking vanaf 1 maart 2007.

4.
Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten,
naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.
— de Georgische grenswacht en andere bevoegde overheidsinstanties in Tbilisi te helpen bij de voorbereiding van
een alomvattende hervormingsstrategie;

Artikel 6
Samenstelling van het team

— met de Georgische autoriteiten samen te werken om de
communicatie tussen Tbilisi en de grens, met inbegrip
van het toezicht, te intensiveren. Daartoe zal nauw worden samengewerkt met de regionale grenswachtcentra
tussen Tbilisi en de grens (met uitzondering van Abchazië en Zuid-Ossetië);

h) bij te dragen tot de uitvoering van het mensenrechtenbeleid
en de richtsnoeren voor de mensenrechten van de Europese
Unie, met name ten aanzien van kinderen en vrouwen in
door conflicten getroffen gebieden, voornamelijk door de
ontwikkelingen op dat gebied te volgen en te sturen.

1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor
de samenstelling van zijn team, in overleg met het voorzitterschap, bijgestaan door de SG/HV, en in volledige samenspraak
met de Commissie. De SVEU deelt het voorzitterschap en de
Commissie de definitieve samenstelling van zijn team mee.

2.
De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling
van de Europese Unie bij de SVEU wordt gedetacheerd, komt
ten laste van de betrokken lidstaat of instelling van de Europese
Unie.
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3.
Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden
door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze
bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten
en de instellingen, teneinde de best gekwalificeerde kandidaten
te kunnen aanwerven.

4.
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop
van de missie van de SVEU en zijn medewerkers worden met
de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie
verlenen daartoe alle nodige steun.

Artikel 7

L 46/77

d) hij zorgt ervoor dat alle dat naar aanleiding van geregelde
beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen
worden opgevolgd, en hij brengt schriftelijk verslag uit
over de uitvoering ervan en over andere veiligheidskwesties,
in het kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over
de uitvoering van het mandaat aan de secretaris-generaal/
hoge vertegenwoordiger, de Raad en de Commissie;

e) hij zorgt ervoor dat, zo nodig en binnen zijn taken als
onderdeel van de bevelsstructuur, in alle EU-componenten
van een crisisbeheersingsoperatie of een operatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een samenhangende
benadering voor de beveiliging van het personeel wordt
gevolgd.

Beveiliging
1.
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1), met name
wanneer zij gerubriceerde EU-gegevens behandelen.

2.
Overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het
Verdrag betreffende de Europese Unie wordt ingezet in operaties
buiten de Europese Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs
haalbare maatregelen voor de beveiliging van het personeel
dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming
met zijn mandaat en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is:

Artikel 8
Rapportage
De SVEU brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de
SG/HV en het PVC, alsook eventueel aan de bevoegde groep.
Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de SG/HV, de
Raad en de Commissie. De SVEU kan op aanbeveling van de
SG/HV en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen.

Artikel 9
Coördinatie

a) hij stelt op basis van richtsnoeren van het secretariaatgeneraal van de Raad een missiespecifiek veiligheidsplan
op, dat onder meer missiespecifieke fysieke, organisatorische
en procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van
veilige personeelsbewegingen naar en binnen het missiegebied, het beheer van veiligheidsincidenten en een nood- en
evacuatieplan voor de missie behelst;

b) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden
in het missiegebied afgestemde verzekering tegen grote
risico's;

Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de
Europese Unie worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de SG/HV, het voorzitterschap en de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies
van de lidstaten en de delegaties van de Commissie. Ter plaatse
worden nauwe contacten onderhouden met het voorzitterschap,
de Commissie en de missiehoofden, die alles doen wat in hun
vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn
mandaat. De SVEU onderhoudt tevens contacten met andere
internationale en regionale actoren ter plaatse.

Artikel 10
Toetsing

c) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie in te zetten
leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven
personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een
passende beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de
inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin het
secretariaat-generaal van de Raad het missiegebied heeft
ingedeeld;
(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2005/952/EG (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 18).

De uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de
regio worden op gezette tijden getoetst. De SVEU legt de
SG/HV, de Raad en de Commissie vóór eind juni 2007 een
voortgangsverslag, en uiterlijk medio november 2007 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor. Deze
verslagen vormen de basis voor de beoordeling van dit gemeenschappelijk optreden in de bevoegde groepen en door het PVC.
In het kader van de algemene inzetprioriteiten doet de SG/HV
aanbevelingen aan het PVC voor een beslissing van de Raad tot
verlenging, wijziging of beëindiging van het mandaat.
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Artikel 11
Inwerkingtreding
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 12
Openbaarmaking
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE
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GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2007/112/GBVB VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
houdende benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het gebied van
de Grote Meren in Afrika
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Benoeming

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 20 februari 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2006/122/GBVB vastgesteld, houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger
van de Europese Unie voor het gebied van de Grote
Meren in Afrika tot en met 28 februari 2007 (1).

De heer Roeland VAN DE GEER wordt benoemd tot speciale
vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor het gebied van de Grote Meren in Afrika, voor de periode van 1 maart
2007 tot en met 29 februari 2008.

Artikel 2
Beleidsdoelstellingen
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie ten aanzien van de verdere stabilisering en consolidering van de post-conflictsituatie in het gebied van de Grote Meren in Afrika, met bijzondere aandacht
voor de regionale dimensie van de ontwikkelingen in de betrokken landen. Deze doelstellingen, waarmee met name wordt beoogd de inachtneming van de grondbeginselen van democratie
en goed bestuur, waaronder de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, te bevorderen, zijn onder meer:

(2)

Op 7 juni 2006 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht
aan het beleid van de Europese Unie inzake de veiligheid
van personeel dat op grond van titel V van het Verdrag
betreffende de Europese Unie wordt ingezet in operaties
buiten de Europese Unie.

(3)

Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden
2006/122/GBVB blijkt dat het mandaat van de Speciale
Vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) moet
worden gewijzigd en met twaalf maanden moet worden
verlengd.

a) actief en effectief bij te dragen tot een samenhangend, duurzaam en verantwoordelijk beleid van de Europese Unie voor
het gebied van de Grote Meren in Afrika, waarbij een samenhangende en alomvattende EU-aanpak in de regio wordt
voorgestaan. De SVEU steunt het werk van de secretarisgeneraal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) in het gebied;

(4)

De heer Aldo Ajello heeft de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) op de hoogte gebracht van zijn
voornemen om zijn functie eind februari 2007 neer te
leggen. Derhalve moet een nieuwe SVEU worden
benoemd met ingang van 1 maart 2007.

b) te zorgen voor de voortdurende inzet van de Europese Unie
voor de stabilisatie- en wederopbouwprocessen in de regio,
door actieve aanwezigheid op het terrein en in de betrokken
internationale fora, permanente contacten met de voornaamste spelers en een bijdrage tot de crisisbeheersing;

(5)

De SG/HV heeft op 31 januari 2007 aanbevolen de heer
Roeland VAN DE GEER te benoemen als nieuwe SVEU
voor het gebied van de Grote Meren in Afrika.

c) bij te dragen tot de post-overgangsfase in de Democratische
Republiek Congo (DRC), met name wat betreft het politieke
proces van consolidering van de nieuwe instellingen en bepaling van een breder internationaal kader voor politiek
overleg en coördinatie met de nieuwe regering;

(6)

De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk
verslechterende situatie die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, uiteengezet in artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, kan schaden,

(1) PB L 49 van 21.2.2006, blz. 17.

d) bij te dragen, in nauwe samenwerking met de Verenigde
Naties/MONUC, tot de internationale inspanningen ter
ondersteuning van een grootscheepse hervorming van de
veiligheidssector in de DRC, met name in het licht van de
coördinerende rol die de Europese Unie in dat verband op
zich wenst te nemen;
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e) bij te dragen tot passende maatregelen voor de follow-up
van de Internationale Conferentie over het gebied van de
Grote Meren, met name door nauwe contacten te leggen
met het secretariaat voor het gebied van de Grote Meren
en met de Trojka van het follow-upmechanisme, alsmede
door goede nabuurschapsbetrekkingen in de regio te
bevorderen;

f) het nog steeds aanzienlijke probleem van de over de grenzen
heen opererende gewapende groeperingen aan te pakken, die
de landen van de regio dreigen te destabiliseren en hun
binnenlandse problemen dreigen te verergeren;

g) bij te dragen tot de stabilisering na de conflicten in Burundi,
Rwanda en Uganda, met name door de onderhandelingen
met gewapende groeperingen, zoals het FNL en het LRA,
te begeleiden.

Artikel 3
Mandaat
Ter verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen krijgt de
SVEU het mandaat om:

a) nauwe contacten te leggen en te onderhouden met de landen
van het gebied van de Grote Meren, de Verenigde Naties, de
Afrikaanse Unie, cruciale Afrikaanse landen en de voornaamste partners van de DRC en de Europese Unie, alsmede
de regionale en de subregionale Afrikaanse organisaties,
andere relevante derde landen en andere cruciale regionale
leiders;

b) advies en verslag uit te brengen over de mogelijkheden voor
steun van de Europese Unie voor het proces van verdere
stabilisering en consolidering en de wijze waarop initiatieven
van de Europese Unie het best kunnen worden ontplooid;

c) te zorgen voor samenhang tussen de GBVB/EVDB-actoren en
te dien einde advies en bijstand te verlenen voor de hervorming van de veiligheidssector in de DRC en met name politieke sturing te geven aan het hoofd van de politiemissie van
de Europese Unie („EUPOL Kinshasa”) en het hoofd van de
missie van de Europese Unie voor advies- en bijstandverlening aan de Congolese autoriteiten bij de hervorming van de
veiligheidssector („EUSEC RD Congo”), opdat zij op lokaal
niveau hun taken kunnen verrichten;

d) bij te dragen tot de follow-up van de Internationale Conferentie over het gebied van de Grote Meren, met name door
het ondersteunen van de beleidsmaatregelen die in de regio
worden getroffen in het streven naar geweldloosheid en wederzijdse defensie bij het oplossen van conflicten, alsook met
betrekking tot de regionale samenwerking ter bevordering
van de mensenrechten en de democratisering, goed bestuur,
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de bestrijding van straffeloosheid, justitiële samenwerking en
de bestrijding van de illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen;

e) bij te dragen tot een beter begrip van de rol van de Europese
Unie bij de opiniemakers in de regio;

f) op verzoek bij te dragen tot de onderhandelingen over en de
uitvoering van vredesakkoorden en overeenkomsten voor
een staakt-het-vuren tussen de partijen en diplomatiek met
hen in verbinding te treden indien de voorwaarden van die
akkoorden niet nagekomen worden; in het geval van de
lopende LRA-onderhandelingen moeten deze activiteiten in
nauwe samenwerking met de SVEU voor Sudan worden
verricht;

g) bij te dragen tot de uitvoering van het mensenrechtenbeleid
en de richtsnoeren van de Europese Unie inzake de mensenrechten, met name de richtsnoeren van de Europese Unie
over kinderen en gewapende conflicten, en het beleid van
de Europese Unie met betrekking tot Resolutie 1325 (2000)
van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid,
mede door de ontwikkelingen op dat gebied te volgen en er
verslag over uit te brengen.

Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.
De SVEU is onder het gezag en de operationele leiding
van de SG/HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het
mandaat. De SVEU legt van alle uitgaven verantwoording af
aan de Commissie.

2.
Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een
bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt met de Raad. Het PVC zorgt binnen het kader van het
mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng te
behoeve van de SVEU.

Artikel 5
Financiering
1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven
in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode
van 1 maart 2007 tot en met 29 februari 2008 bedraagt
1 025 000 EUR.

2.
De uit het in lid 1 genoemde bedrag gefinancierde uitgaven worden beheerd met inachtneming van de procedures en
voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Unie, met dien verstande dat voorfinanciering niet het
eigendom van de Gemeenschap blijft.

16.2.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De uitgaven komen voor
financiering in aanmerking vanaf 1 maart 2007.

4.
Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten,
naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.

Artikel 6
Samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor
de samenstelling van zijn team, in overleg met het voorzitterschap, bijgestaan door de SG/HV, en in volledige samenspraak
met de Commissie. De SVEU deelt het voorzitterschap en de
Commissie de definitieve samenstelling van zijn team mee.

2.
De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling
van de Europese Unie bij de SVEU wordt gedetacheerd, komt
ten laste van de betrokken lidstaat of instelling van de Europese
Unie.

3.
Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden
door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze
bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten
en de instellingen van de Europese Unie, teneinde de best
gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.

4.
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop
van de missie van de SVEU en zijn medewerkers worden met
de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie
verlenen daartoe alle nodige steun.
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2.
Overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het
Verdrag betreffende de Europese Unie wordt ingezet in operaties
buiten de Europese Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs
haalbare maatregelen voor de beveiliging van het personeel
dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming
met zijn mandaat en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is:

a) hij stelt op basis van de richtsnoeren van het secretariaatgeneraal van de Raad een missiespecifiek veiligheidsplan op,
dat onder meer missiespecifieke fysieke, organisatorische en
procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van
veilige personeelsbewegingen naar en binnen het missiegebied, het beheer van veiligheidsincidenten en een nooden evacuatieplan voor de missie behelst;

b) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden
in het missiegebied afgestemde verzekering tegen grote
risico's;

c) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven
personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een
geschikte beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de
inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin het
secretariaat het missiegebied heeft ingedeeld;

d) hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen worden opgevolgd, en hij brengt schriftelijk verslag uit over de
uitvoering ervan en over andere veiligheidskwesties, in het
kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over de
uitvoering van het mandaat aan de SG/HV, de Raad en de
Commissie;

e) hij zorgt ervoor dat, zo nodig en binnen zijn taken als
onderdeel van de bevelsstructuur, in alle EU-componenten
van een crisisbeheersingsoperatie of een operatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een samenhangende
benadering voor de beveiliging van het personeel wordt
gevolgd.

Artikel 7
Beveiliging
1.
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1), met name
wanneer zij gerubriceerde gegevens van de Europese Unie behandelen.
(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2005/952/EG (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 18).

Artikel 8
Rapportage
De SVEU brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de
SG/HV en het PVC, alsook eventueel aan de bevoegde groep.
Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de SG/HV, de
Raad en de Commissie. De SVEU kan op aanbeveling van de
SG/HV en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen.
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Artikel 9
Coördinatie
Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de
Europese Unie worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de SG/HV, het voorzitterschap en de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit aan de missies
van de lidstaten en de delegaties van de Commissie. Ter plaatse
worden nauwe contacten onderhouden met het voorzitterschap,
de Commissie en de EU-missiehoofden, die alles doen wat in
hun vermogen ligt om de SVEU bij te staan in de uitvoering van
zijn mandaat. De SVEU onderhoudt tevens contacten met
andere internationale en regionale actoren ter plaatse.
Artikel 10
Evaluatie
De uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de
regio worden op gezette tijden getoetst. De SVEU legt de
SG/HV, de Raad en de Commissie vóór eind juni 2007 een
voortgangsverslag, en uiterlijk medio november 2007 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor. Deze
verslagen vormen de basis voor de beoordeling van dit gemeenschappelijk optreden in de bevoegde groepen en door het PVC.

16.2.2007

In het kader van de algemene inzetprioriteiten doet de SG/HV
aanbevelingen aan het PVC voor een beslissing van de Raad tot
verlenging, wijziging of beëindiging van het mandaat.
Artikel 11
Inwerkingtreding
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag
waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 12
Bekendmaking
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE
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GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2007/113/GBVB VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
tot wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese
Unie voor Centraal Azië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Artikel 1
Speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

De Raad heeft op 28 juli 2005 Gemeenschappelijk Optreden 2005/588/GBVB (1) vastgesteld tot benoeming van
een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
voor Centraal Azië.
Op 20 februari 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2006/118/GBVB vastgesteld, houdende verlenging tot en met 28 februari 2007 en wijziging van het
mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor Centraal Azië.

Het mandaat van de heer Pierre MOREL als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor Centraal-Azië
wordt verlengd tot en met 29 februari 2008.
Artikel 2
Beleidsdoelstellingen
Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie in Centraal-Azië. Deze doelstellingen zijn:
a) goede en nauwe betrekkingen te bevorderen tussen de landen van Centraal-Azië en de Europese Unie, op basis van
gemeenschappelijke waarden en belangen, zoals uiteengezet
in de toepasselijke overeenkomsten;
b) bij te dragen tot een versterking van de stabiliteit en de
samenwerking tussen de landen in de regio;

(3)

(4)

(5)

Bij Besluit 2006/670/GBVB van 5 oktober 2006 heeft de
Raad de heer Pierre Morel benoemd tot SVEU voor Centraal Azië.
Op 7 juni 2006 heeft de Raad het beleid van de Europese
Unie goedgekeurd, inzake de veiligheid van personeel dat
op grond van titel V van het Verdrag betreffende de
Europese Unie wordt ingezet in operaties buiten de
Europese Unie.
Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden
2005/588/GBVB blijkt dat het mandaat van de SVEU
moet worden gewijzigd en met 12 maanden moet worden verlengd.

c) bij te dragen tot de versterking van de democratie, de rechtsstaat, het behoorlijk bestuur en de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Centraal-Azië;
d) grote bedreigingen, in het bijzonder specifieke problemen
met rechtstreekse gevolgen voor Europa, aan te pakken;
e) de efficiëntie en de zichtbaarheid van het optreden van de
Europese Unie in de regio te vergroten, onder meer door
nauwere coördinatie met andere betrokken partners en
internationale organisaties zoals de OVSE.
Artikel 3
Mandaat

(6)

(7)

De Europese Unie wenst een bilaterale energiesamenwerking uit te bouwen met belangrijke productie- en
doorvoerlanden in Centraal-Azië.
De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk
verslechterende situatie die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, uiteengezet in artikel 11 van het Verdrag, schaden,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:
(1) PB L 199 van 29.7.2005, blz. 100. Gemeenschappelijk optreden
gewijzigd bij Gemeenschappelijk Optreden 2006/118/GBVB
(PB L 49 van 21.2.2006, blz. 7).

1.
Ter verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen krijgt
de SVEU het mandaat om:
a) de politieke ontwikkelingen in Centraal-Azië op de voet te
volgen door nauwe contacten met de regeringen, de parlementen, de rechterlijke macht, de civiele samenleving en de
massamedia te ontwikkelen en in stand te houden;
b) Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, en Oezbekistan aan te moedigen om samen te werken bij regionale
vraagstukken van gemeenschappelijk belang;
c) de juiste contacten te leggen en samenwerking tot stand te
brengen tussen de voornaamste betrokken partijen in de
regio, waaronder alle belangrijke regionale en internationale
organisaties;
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d) in nauwe samenwerking met de OVSE bij te dragen tot
conflictpreventie en conflictoplossing, door contacten te leggen met de autoriteiten en andere lokale actoren (NGO's,
politieke partijen, minderheden, religieuze groeperingen en
hun leiders);

2.
De uit het in lid 1 genoemde bedrag gefinancierde uitgaven worden beheerd met inachtneming van de procedures en
voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Unie, met dien verstande dat voorfinanciering niet het
eigendom van de Gemeenschap blijft.

e) een bijdrage te leveren tot de beleidsvorming inzake de
energiezekerheidsaspecten van het GBVB ten aanzien van
Centraal-Azië;

3.
Voor het uitgavenbeheer wordt een overeenkomst gesloten tussen de SVEU en de Commissie. De uitgaven komen voor
financiering in aanmerking vanaf 1 maart 2007.

f) de algemene politieke coördinatie van de Europese Unie in
Centraal-Azië te bevorderen en te zorgen voor de samenhang van de externe optredens van de Europese Unie in de
regio, onverminderd de bevoegdheid van de Gemeenschap;

4.
Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten,
naargelang van het geval, verlenen logistieke steun in de regio.

Artikel 6
g) de Raad te helpen bij de verdere ontwikkeling van een algeheel beleid voor Centraal-Azië;

h) bij te dragen tot de uitvoering van het mensenrechtenbeleid
van de Europese Unie en de richtsnoeren voor de mensenrechten van de Europese Unie, met name ten aanzien van
kinderen en vrouwen in door conflicten getroffen gebieden,
voornamelijk door de ontwikkelingen op dat gebied te volgen en te sturen.

2.
De SVEU steunt de werkzaamheden van de SG/HV in de
regio en handelt in nauwe samenwerking met het voorzitterschap, de Commissie, de missiehoofden van de Europese Unie
en de SVEU voor Afghanistan. De SVEU houdt zicht op alle
activiteiten van de Europese Unie in de regio.

Artikel 4
Uitvoering van het mandaat
1.
De SVEU is onder het gezag en de operationele leiding
van de SG/HV verantwoordelijk voor de uitvoering van het
mandaat. De SVEU legt van alle uitgaven verantwoording af
aan de Commissie.

2.
Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) onderhoudt een
bevoorrechte relatie met de SVEU en vormt het eerste contactpunt met de Raad. Het PVC zorgt binnen het kader van het
mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng ten
behoeve van de SVEU.

Artikel 5
Financiering
1.
Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode van 1 maart 2007 tot en met 29 februari 2008 bedraagt
1 000 000 EUR.

Samenstelling van het team
1.
Binnen de grenzen van zijn mandaat en de daartoe vrijgemaakte financiële middelen is de SVEU verantwoordelijk voor
de samenstelling van zijn team, in overleg met het voorzitterschap, bijgestaan door de SG/HV, en in volledige samenspraak
met de Commissie. De SVEU deelt het voorzitterschap en de
Commissie de definitieve samenstelling van zijn team mee.

2.
De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de SVEU. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling
van de Europese Unie bij de SVEU wordt gedetacheerd, komt
ten laste van de betrokken lidstaat of instelling van de Europese
Unie.

3.
Alle niet door detachering vervulde A-ambten worden
door het secretariaat-generaal van de Raad op passende wijze
bekendgemaakt en tevens ter kennis gebracht van de lidstaten
en de instellingen van de Europese Unie, teneinde de best
gekwalificeerde kandidaten te kunnen aanwerven.

4.
De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop
van de missie van de SVEU en zijn medewerkers worden met
de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie
verlenen daartoe alle nodige steun.

Artikel 7
Beveiliging
1.
De SVEU en de leden van zijn team leven de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen na die zijn vastgelegd in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1), met name
wanneer zij gerubriceerde gegevens van de Europese Unie
behandelen.
(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2005/952/EG (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 18).
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2.
Overeenkomstig het beleid van de Europese Unie inzake
de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het
Verdrag betreffende de Europese Unie wordt ingezet in operaties
buiten de Europese Unie, neemt de SVEU alle redelijkerwijs
haalbare maatregelen voor de beveiliging van het personeel
dat rechtstreeks onder zijn gezag staat, in overeenstemming
met zijn mandaat en de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is:
a) hij stelt op basis van de richtsnoeren van het secretariaatgeneraal van de Raad een missiespecifiek beveiligingsplan op,
dat onder meer missiespecifieke fysieke, organisatorische en
procedurele beveiligingsmaatregelen voor het beheer van
veilige personeelsbewegingen naar en binnen het missiegebied, het beheer van veiligheidsincidenten en een nooden evacuatieplan voor de missie behelst;
b) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie ingezette
personeelsleden gedekt zijn door een op de omstandigheden
in het missiegebied afgestemde verzekering tegen grote
risico's;
c) hij zorgt ervoor dat alle buiten de Europese Unie in te zetten
leden van zijn team, ook het ter plaatse aangeworven
personeel, voor of bij aankomst in het missiegebied een
passende beveiligingsopleiding hebben genoten waarvan de
inhoud is bepaald op basis van de risicoklasse waarin
het secretariaat-generaal van de Raad het missiegebied heeft
ingedeeld;
d) hij zorgt ervoor dat alle naar aanleiding van geregelde beveiligingsbeoordelingen overeengekomen aanbevelingen worden opgevolgd en hij brengt schriftelijk verslag uit over de
uitvoering ervan en over andere veiligheidskwesties in het
kader van zijn tussentijds verslag en zijn verslag over de
uitvoering van het mandaat aan de SG/HV, de Raad en de
Commissie;
e) hij zorgt ervoor dat er, zo nodig en binnen zijn taken als
onderdeel van de bevelsstructuur, in alle EU-componenten
van een crisisbeheersingsoperatie of een operatie in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, een samenhangende
benadering voor de beveiliging van het personeel wordt
gevolgd.
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Artikel 9
Coördinatie
Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de
Europese Unie worden de activiteiten van de SVEU gecoördineerd met die van de hoge vertegenwoordiger, het voorzitterschap en de Commissie. De SVEU brengt regelmatig verslag uit
aan de missies van de lidstaten en aan de delegaties van de
Commissie. Ter plaatse worden nauwe contacten onderhouden
met het voorzitterschap, de Commissie en de missiehoofden van
de Europese Unie, die alles doen wat in hun vermogen ligt om
de SVEU bij te staan in de uitvoering van zijn mandaat. De
SVEU onderhoudt tevens contacten met de SVEU voor Afghanistan en met andere internationale en regionale actoren ter
plaatse.
Artikel 10
Toetsing
De uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de
regio worden op gezette tijden getoetst. De SVEU legt de
SG/HV, de Raad en de Commissie vóór eind juni 2007 een
voortgangsverslag, en uiterlijk medio november 2007 een uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor. Deze
verslagen vormen de basis voor de beoordeling van dit gemeenschappelijk optreden in de bevoegde groepen en door het PVC.
In het kader van de algemene inzetprioriteiten doet de SG/HV
aanbevelingen aan het PVC voor een beslissing van de Raad tot
verlenging, wijziging of beëindiging van het mandaat.
Artikel 11
Inwerkingtreding
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag
waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 12
Bekendmaking
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 8
Rapportage
De SVEU brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de
SG/HV en het PVC, alsook eventueel aan de bevoegde groep.
Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de SG/HV, de
Raad en de Commissie. De SVEU kan op aanbeveling van de
SG/HV en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.

Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE

