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

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 168/2007 VAN DE RAAD
van 15 februari 2007
tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
sociale handvesten, alsmede uit de jurisprudentie van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 308,

(3)

De Gemeenschap en haar lidstaten moeten de grondrechten eerbiedigen wanneer zij het Gemeenschapsrecht ten
uitvoer brengen.

(4)

Een grotere kennis van grondrechtenkwesties in de Unie
en een bredere bewustmaking op dat gebied dragen ertoe
bij dat de grondrechten ten volle worden geëerbiedigd.
De oprichting van een agentschap van de Gemeenschap
dat wordt belast met het verstrekken van informatie en
gegevens over grondrechtenkwesties zou de verwezenlijking van deze doelstelling naderbij brengen. Bovendien is
het opbouwen van doeltreffende instellingen voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten een gemeenschappelijke waarde van de internationale en de
Europese samenlevingen, zoals blijkt uit Aanbeveling
R(97) 14 van het Comité van ministers van de Raad
van Europa van 30 september 1997.

(5)

De vertegenwoordigers van de lidstaten zijn in de Europese Raad van 13 december 2003 overeengekomen om
voort te bouwen op het bestaande Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat
(EUMC), dat is opgericht bij Verordening (EG) nr.
1035/97 (3), en om het mandaat daarvan uit te breiden
zodat het een mensenrechtenbureau wordt. Zij hebben
bij die gelegenheid tevens besloten dat het Bureau in
Wenen gevestigd moet blijven.

(6)

De Commissie heeft hiermee ingestemd en te kennen
gegeven dat zij voornemens was een voorstel in te dienen
om Verordening (EG) nr. 1035/97 in die zin te wijzigen.
Vervolgens heeft de Commissie op 25 oktober 2004 een
mededeling over het Bureau voor de grondrechten gepresenteerd, op basis waarvan een brede openbare raadpleging is gehouden.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Unie is gegrondvest op de beginselen van
vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, welke waarden de lidstaten gemeen hebben.

(2)

Het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie (2), de status ervan en de werkingssfeer en de bijbehorende toelichtingen in aanmerking genomen, geven de
rechten weer die met name voortvloeien uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities en internationale
verplichtingen van de lidstaten, uit het Verdrag betreffende de Europese Unie en de communautaire verdragen,
uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, uit de door
de Gemeenschap en de Raad van Europa aangenomen

(1) PB C 88 van 11.4.2006, blz. 37.
(2) PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.

(3) PB L 151 van 10.6.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1652/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 33).
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Bijgevolg moet een Bureau van de Europese Unie voor de
grondrechten worden opgericht, dat voortbouwt op het
bestaande Europees Waarnemingscentrum voor racisme
en vreemdelingenhaat en dat ten doel heeft de betrokken
instellingen en instanties van de Gemeenschap en haar
lidstaten bij de uitvoering van het Gemeenschapsrecht
informatie te verstrekken en bijstand en expertise te verlenen op het gebied van de grondrechten om hen te
helpen de grondrechten ten volle te eerbiedigen wanneer
zij op hun respectieve bevoegdheidsgebieden maatregelen
nemen of acties uitwerken.
Erkend wordt dat het Bureau uitsluitend in het kader van
het Gemeenschapsrecht mag optreden.
Bij zijn werkzaamheden moet het Bureau refereren aan
de grondrechten in de zin van artikel 6, lid 2, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie, met inbegrip van
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals die
met name tot uiting komen in het Handvest van de
grondrechten, de status ervan in aanmerking genomen,
en de bijbehorende toelichtingen. De nauwe band met
het Handvest moet worden weerspiegeld in de naam
van het Bureau.

(10)

Aangezien het Bureau voortbouwt op het bestaande
Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat, moeten de werkzaamheden van het Bureau
ook in de toekomst betrekking hebben op racisme,
vreemdelingenhaat en antisemitisme, de bescherming
van de rechten van personen die tot minderheden behoren, alsmede op gendergelijkheid, als essentiële elementen
voor de bescherming van de grondrechten.

(11)

De thematische werkterreinen van het Bureau moeten
worden vastgelegd in een meerjarenkader, waarin de
grenzen voor de werkzaamheden van het Bureau worden
afgebakend. Gelet op het politieke belang van voornoemd meerjarenkader, is het van belang dat de Raad
zelf dat kader na overleg met het Europees Parlement
op basis van een voorstel van de Commissie goedkeurt.

(12)

(13)

zij in de loop van de wetgevingsprocedures hebben ingenomen, wat betreft de verenigbaarheid ervan met de
grondrechten.

(14)

Het Bureau moet een jaarverslag opstellen over grondrechtenaangelegenheden die tot de werkterreinen van het
Bureau behoren, waarin tevens aandacht wordt geschonken aan voorbeelden van goede praktijken. Voorts moet
het Bureau thematische verslagen opstellen over onderwerpen die voor het beleid van de Unie van bijzonder
belang zijn.

(15)

Het Bureau moet maatregelen nemen om het grote publiek bewust te maken van zijn grondrechten en van de
mogelijkheden en de verschillende mechanismen om
deze grondrechten in het algemeen af te dwingen; het
Bureau zelf behandelt echter geen individuele klachten.

(16)

Het Bureau moet zo nauw mogelijk samenwerken met
alle relevante instellingen van de Unie en met de organen, instanties en agentschappen van de Gemeenschap en
de Unie, teneinde overlappingen — in het bijzonder met
het toekomstig Europees Instituut voor gendergelijkheid
— te voorkomen.

(17)

Aangezien samenwerking met de lidstaten van essentieel
belang is voor een succesvolle uitvoering van de taken
van het Bureau, moet dit via zijn verschillende instanties
nauw samenwerken met de lidstaten; daartoe moeten de
lidstaten nationale verbindingsfunctionarissen aanwijzen
als eerste contactpunten van het Bureau in de lidstaten.
Het Bureau moet met name informatie uitwisselen met
de nationale verbindingsfunctionarissen over verslagen en
andere documenten die door het Bureau worden opgesteld.

(18)

Het Bureau moet tevens nauw samenwerken met de Raad
van Europa. Deze samenwerking moet garanderen dat
overlappingen tussen de activiteiten van het Bureau en
die van de Raad van Europa worden voorkomen, met
name door de uitwerking van mechanismen om complementariteit en toegevoegde waarde te bewerkstelligen,
zoals de sluiting van een bilaterale samenwerkingsovereenkomst en de deelname van een door de Raad van
Europa aangewezen onafhankelijk persoon aan de beheerstructuren van het Bureau waarbij de stemrechten
van die persoon passend zijn omschreven.

(19)

Gelet op de belangrijke rol van het maatschappelijke
middenveld bij de bescherming van de grondrechten,
moet het Bureau de dialoog met het maatschappelijke
middenveld bevorderen en nauw samenwerken met
niet-gouvernementele organisaties en met organisaties
van het maatschappelijke middenveld die actief zijn op
het gebied van de grondrechten. Het Bureau moet een
samenwerkingsnetwerk met de naam „Platform voor de
grondrechten” instellen met het oog op de totstandbrenging van een gestructureerde en vruchtbare dialoog en
nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Het Bureau moet objectieve, betrouwbare en vergelijkbare
informatie verzamelen over de ontwikkeling van de situatie van de grondrechten, deze informatie analyseren uitgesplitst naar oorzaken, gevolgen en uitwerking van de
niet-eerbiediging van de grondrechten, en voorbeelden
van goede praktijken bij de aanpak van deze kwesties
onderzoeken.
Het Bureau moet het recht hebben adviezen op te stellen
ten behoeve van de instellingen van de Unie en de lidstaten wanneer zij het Gemeenschapsrecht ten uitvoer
brengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van
het Europees Parlement, de Raad of de Commissie, zonder dat daardoor de in het Verdrag vastgestelde wetgevings- en gerechtelijke procedures worden doorkruist. De
instellingen moeten evenwel adviezen kunnen inwinnen
omtrent hun wetgevingsvoorstellen of de standpunten die
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Gelet op de specifieke taken van het Bureau, moet elke
lidstaat een onafhankelijke deskundige aanwijzen als lid
van de raad van bestuur. Rekening houdend met de beginselen met betrekking tot de status en de werking van
de nationale instellingen voor de bescherming en de bevordering van de mensenrechten (de zogenaamde beginselen van Parijs), moet de samenstelling van de raad van
bestuur de onafhankelijkheid van het Bureau ten opzichte
van de instellingen van de Gemeenschap en de regeringen van de lidstaten waarborgen en een zo ruim mogelijke expertise op het gebied van de grondrechten samenbrengen.

regeling van het taalgebruik in de Europese Economische
Gemeenschap (3) en in Verordening (EG) nr. 2965/94
van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting
van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese
Unie (4).

(25)

Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 23 december 2002 houdende de financiële
kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de
Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing
op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (5) en Verordening (EG) nr. 1073/1999 van
het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999
betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF) (6), dienen op het Bureau van
toepassing te zijn.

(26)

Het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, de regeling welke van toepassing is op de
andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen en de regels die de instellingen van de Europese
Gemeenschappen gezamenlijk hebben goedgekeurd met
het oog op de toepassing van dat statuut en die regeling,
moeten van toepassing zijn op het personeel en de directeur van het Bureau, met inbegrip van de regels betreffende het ontslag van de directeur.

(27)

Het Bureau moet rechtspersoonlijkheid bezitten en moet
de rechtsopvolger zijn van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat wat betreft
de juridische en financiële verplichtingen van het Waarnemingscentrum, de door het Waarnemingscentrum gesloten overeenkomsten en de met het personeel van het
Waarnemingscentrum gesloten arbeidsovereenkomsten.

(28)

Het Bureau moet openstaan voor de deelname van kandidaat-lidstaten. Voorts moeten de landen waarmee een
stabilisatie- en associatieovereenkomst is gesloten, aan het
Bureau kunnen deelnemen, aangezien de Unie op die
manier hun vorderingen naar Europese integratie zal
kunnen steunen door hun wetgeving geleidelijk op het
Gemeenschapsrecht af te stemmen en de overdracht van
kennis en goede praktijken te faciliteren, in het bijzonder
op de gebieden van het acquis die als centraal referentiepunt zullen dienen voor het hervormingsproces in de
Westelijke Balkan.

(29)

Het Bureau moet te gelegener tijd de nodige evaluaties
van zijn activiteiten verrichten; op basis daarvan kunnen
de werkingssfeer, de taken en de werkmethoden van het
Bureau worden beoordeeld.

Teneinde de hoge wetenschappelijke kwaliteit van de
werkzaamheden van het Bureau te waarborgen, moet
het Bureau zelf een beroep doen op een wetenschappelijk
comité, dat de werkzaamheden met wetenschappelijke
objectiviteit moet begeleiden.

De autoriteiten die de leden van de raad van bestuur, het
dagelijks bestuur en het wetenschappelijk comité aanwijzen, moeten streven naar een evenwichtige deelname van
mannen en vrouwen in deze instanties. Bijzondere
aandacht moet tevens uitgaan naar de evenwichtige
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij het
personeel van het Bureau.

Gezien de belangrijke rol die het Europees Parlement
speelt op het gebied van de verdediging, mainstreaming
en bevordering van de mensenrechten, moet het bij de
activiteiten van het Bureau worden betrokken, ook bij de
aanneming van het meerjarenkader voor het Bureau alsmede gegeven de uitzonderlijke aard en taak van het
Bureau, bij de selectie van de kandidaten die worden
voorgesteld voor het ambt van directeur van het Bureau,
zonder dat hiermee een precedent wordt geschapen voor
andere agentschappen en bureaus.

Het Bureau dient de relevante Gemeenschapswetgeving
toe te passen betreffende de toegang van het publiek
tot documenten zoals bedoeld in Verordening (EG) nr.
1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot
documenten van het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie (1), de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000
betreffende de bescherming van natuurlĳke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door
de communautaire instellingen en organen en betreffende
het vrĳe verkeer van die gegevens (2), en het taalgebruik
zoals bedoeld in Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot

(1) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
(2) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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(3) PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006,
blz. 1).
4
( ) PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1645/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 13).
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.
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Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk
het verstrekken van vergelijkbare en betrouwbare informatie en gegevens op Europees niveau om de instellingen
van de Unie en de lidstaten te helpen bij de eerbiediging
van de grondrechten, niet voldoende door de lidstaten
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de
omvang en de gevolgen van het optreden beter door
de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de
Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het
Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet
verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

De bijdrage van het Bureau tot de volledige eerbiediging
van de grondrechten in het kader van het Gemeenschapsrecht, zou de doelstellingen van de Gemeenschap kunnen
helpen verwezenlijken. Met betrekking tot de vaststelling
van deze verordening voorziet het Verdrag in geen
andere bevoegdheden dan die van artikel 308.

Niets in deze verordening mag worden uitgelegd als
vooruitlopend op de vraag of het mandaat van het
Bureau kan worden uitgebreid tot de gebieden politiële
samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken.

Aangezien de oprichting van het Bureau een ingrijpende
wijziging van Verordening (EG) nr. 1035/97 zou vergen,
moet deze verordening omwille van de duidelijkheid
worden vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

22.2.2007

op hun respectieve bevoegdheidsgebieden maatregelen nemen
of acties ontwerpen.

Artikel 3
Werkingssfeer
1.
Het Bureau vervult zijn taken ter verwezenlijking van het
in artikel 2 vastgestelde doel, binnen de bevoegdheden van de
Gemeenschap zoals neergelegd in het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap.

2.
Bij de vervulling van zijn taken refereert het Bureau aan de
grondrechten zoals die zijn omschreven in artikel 6, lid 2, van
het Verdrag betreffende de Europese Unie.

3
Het Bureau houdt zich bezig met grondrechtenvraagstukken die zich bij de uitvoering van het Gemeenschapsrecht in de
Europese Unie en in haar lidstaten kunnen voordoen.

Artikel 4
Taken
1.
Ter verwezenlijking van het in artikel 2 vastgestelde doel,
en binnen het kader van de in artikel 3 bepaalde bevoegdheden:

a) verzamelt, registreert, analyseert en verspreidt het Bureau
relevante, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie
en gegevens, met inbegrip van de resultaten van onderzoek
en toezicht die aan het Bureau worden meegedeeld door de
lidstaten, de instellingen van de Unie, door de organen, instanties en agentschappen van de Gemeenschap en de
Unie, en door onderzoekcentra, nationale instanties, nietgouvernementele organisaties, derde landen en internationale
organisaties, en in het bijzonder door de bevoegde instanties
van de Raad van Europa;

HOOFDSTUK 1
ONDERWERP, DOEL, WERKINGSSFEER, TAKEN EN
WERKTERREINEN

Artikel 1

b) ontwikkelt het Bureau in samenwerking met de Commissie
en de lidstaten methoden en normen ter verbetering van de
vergelijkbaarheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de
gegevens op Europees niveau;

Onderwerp
Hierbij wordt het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (hierna „het Bureau” genoemd) opgericht.

Artikel 2

c) voert het Bureau wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke enquêtes, voorbereidende en haalbaarheidsstudies uit en
verleent het daaraan zijn medewerking of moedigt het deze
aan, in voorkomend geval en indien dit verenigbaar is met
zijn prioriteiten en zijn jaarlijks werkprogramma, op verzoek
van het Europees Parlement, de Raad of de Commissie;

Doel
Het Bureau heeft ten doel de betrokken instellingen, organen,
instanties en agentschappen van de Gemeenschap en haar lidstaten wanneer zij het Gemeenschapsrecht uitvoeren, bijstand en
expertise te bieden op het gebied van de grondrechten om hen
te helpen de grondrechten volledig te eerbiedigen wanneer zij

d) stelt het Bureau ten behoeve van de instellingen van de Unie
en de lidstaten wanneer zij het Gemeenschapsrecht uitvoeren
op eigen initiatief of op verzoek van het Europees Parlement,
de Raad of de Commissie conclusies en adviezen over specifieke onderwerpen op en publiceert het deze;

22.2.2007
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e) publiceert het Bureau een jaarverslag over grondrechtenvraagstukken die op het werkterrein van het Bureau liggen,
waarin het ook aandacht schenkt aan voorbeelden van goede
praktijken;
f) publiceert het Bureau thematische verslagen op basis van zijn
analysen, onderzoek en enquêtes;
g) publiceert het Bureau een jaarverslag over zijn activiteiten; en
h) ontwikkelt het Bureau, om het bewustzijn bij het publiek
van de grondrechten te vergroten en actief bekendheid aan
zijn werk te geven, een communicatiestrategie en bevordert
het de dialoog met het maatschappelijke middenveld.
2.
De in lid 1 bedoelde conclusies, adviezen en verslagen
kunnen alleen betrekking hebben op voorstellen van de Commissie overeenkomstig artikel 250 van het Verdrag of op de
standpunten van de instellingen in het kader van de wetgevingsprocedures wanneer daartoe overeenkomstig lid 1, onder d), een
verzoek is gedaan door de betrokken instelling. Zij hebben geen
betrekking op de wettigheid van handelingen in de zin van
artikel 230 van het Verdrag, noch op de vraag of een lidstaat
een van de krachtens het Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen in de zin van artikel 226 van het
Verdrag.
Artikel 5
Werkterreinen
1.
De Raad neemt op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europees Parlement een meerjarenkader
voor het Bureau aan. Bij de opstelling van haar voorstel raadpleegt de Commissie de raad van bestuur.
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de Raad van Europa en andere internationale organisaties die
actief zijn op het gebied van de grondrechten.

3.
Het Bureau vervult zijn taken binnen de in het meerjarenkader vastgelegde thematische werkterreinen. Dit geldt onverminderd de behandeling door het Bureau van verzoeken van
het Europees Parlement, de Raad of de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c) en d), die geen betrekking hebben
op deze thematische gebieden, mits er daarvoor voldoende
financiële en personele middelen beschikbaar zijn.

4.
Het Bureau vervult zijn taken in het licht van zijn jaarlijkse werkprogramma en rekening houdend met de beschikbare
financiële en personele middelen.

HOOFDSTUK 2
WERKMETHODEN EN SAMENWERKING

Artikel 6
Werkmethoden
1.
Om te zorgen voor objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie worden door het Bureau, op basis van de expertise van diverse organisaties en instanties in elke lidstaat en
rekening houdend met de noodzaak de nationale autoriteiten bij
de verzameling van gegevens te betrekken:

a) informatienetwerken gecreëerd en gecoördineerd en bestaande netwerken gebruikt;

b) bijeenkomsten van externe deskundigen georganiseerd; en

c) indien nodig, ad-hocgroepen ingesteld.
2.

Het meerjarenkader:

a) heeft een looptijd van vijf jaar;
b) legt de thematische werkterreinen van het Bureau vast, die
mede de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid moeten omvatten;
c) is in overeenstemming met de prioriteiten van de Unie, terdege rekening houdend met de beleidslijnen die voortvloeien
uit de resoluties van het Europees Parlement en de conclusies
van de Raad op het gebied van de grondrechten;

2.
Om complementariteit te bewerkstelligen en om een optimaal gebruik van middelen te garanderen houdt het Bureau bij
de uitoefening van zijn activiteiten in voorkomend geval rekening met de informatie die is verzameld en met de werkzaamheden die reeds zijn verricht door met name:

a) de instellingen van de Unie en organen, instanties en agentschappen van de Gemeenschap en de Unie, en organen,
instanties en agentschappen van de lidstaten;

d) houdt terdege rekening met de financiële en personele middelen van het Bureau; en

b) de Raad van Europa, door te verwijzen naar de bevindingen
en werkzaamheden van de toezicht- en controlemechanismen van de Raad van Europa, evenals naar die van de
Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van
Europa; en

e) omvat bepalingen ter waarborging van complementariteit
met de werkzaamheden van andere organen, instanties en
agentschappen van de Gemeenschap en de Unie, alsook met

c) de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE), de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.
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3.
Het Bureau kan met andere organisaties contractuele banden, met name onderaanbestedingsovereenkomsten, aangaan
voor de uitvoering van taken die het aan deze organisaties
zou kunnen toevertrouwen. Het Bureau kan ook subsidies
verlenen ter bevordering van passende samenwerking en joint
ventures, met name aan de in de artikelen 8 en 9 bedoelde
nationale en internationale organisaties.

Artikel 7
Betrekkingen met de betrokken organen, instanties en
agentschappen van de Gemeenschap
Het Bureau zorgt voor de nodige coördinatie met de betrokken
organen, instanties en agentschappen van de Gemeenschap. De
voorwaarden voor de samenwerking worden, zo nodig, vastgelegd in memoranda van overeenstemming.
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Artikel 9
Samenwerking met de Raad van Europa
Om doublures te voorkomen en om complementariteit en
meerwaarde te waarborgen, coördineert het Bureau zijn activiteiten met die van de Raad van Europa, met name met betrekking tot zijn jaarlijks werkprogramma overeenkomstig artikel 12, lid 6, onder a), en met betrekking tot de samenwerking
met het maatschappelijke middenveld overeenkomstig artikel 10. Daartoe sluit de Gemeenschap, volgens de procedure
van artikel 300 van het Verdrag, een overeenkomst met de
Raad van Europa voor nauwe samenwerking van deze Raad
met het Bureau. Deze overeenkomst omvat de aanwijzing
door de Raad van Europa van een onafhankelijke persoon in
de raad van bestuur en in het dagelijks bestuur van het Bureau,
overeenkomstig de artikelen 12 en 13.

Artikel 10
Samenwerking met het maatschappelijke middenveld;
platform voor de grondrechten

Artikel 8
Samenwerking

met organisaties op
internationaal niveau

nationaal

en

1.
Om te zorgen voor nauwe samenwerking tussen de lidstaten wijst elke lidstaat een regeringsfunctionaris aan als nationale verbindingsfunctionaris, die het voornaamste contactpunt
voor het Bureau in de lidstaat vormt. De nationale verbindingsfunctionarissen kunnen onder meer adviezen over het ontwerp
van het jaarlijkse werkprogramma aan de directeur uitbrengen,
voordat dit aan de raad van bestuur wordt voorgelegd. Het
Bureau doet de nationale verbindingsfunctionarissen alle documenten toekomen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 4,
lid 1, punten a), b), c), d), e), f), g) en h).

2.
Voor de uitvoering van zijn taken werkt het Bureau samen
met:

a) overheidsinstanties en openbare lichamen die bevoegd zijn
op het gebied van de grondrechten in de lidstaten, met inbegrip van nationale mensenrechteninstellingen; en

b) de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE), met name het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR), de Verenigde Naties en
andere internationale organisaties.

3.
De administratieve regelingen voor de samenwerking
krachtens lid 2 zijn in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht en worden vastgesteld door de raad van bestuur
op basis van een door de directeur ingediend ontwerp en na
advies van de Commissie. Indien de Commissie het niet eens is
met deze regelingen, worden zij door de raad van bestuur opnieuw onderzocht en met eventuele wijzigingen goedgekeurd
met een meerderheid van twee derde van alle leden.

1.
Het Bureau werkt nauw samen met niet-gouvernementele
organisaties en met organisaties van het maatschappelijke middenveld die op nationaal, Europees of internationaal niveau
actief zijn op het gebied van de grondrechten, daaronder begrepen de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. Daartoe stelt het Bureau een samenwerkingsnetwerk in (het platform
voor de grondrechten) bestaande uit niet-gouvernementele organisaties die zich met mensenrechten bezighouden, vakbonden
en werkgeversorganisaties, relevante maatschappelijke en
beroepsorganisaties, kerken, religieuze, filosofische en nietconfessionele organisaties, universiteiten en andere gekwalificeerde deskundigen van Europese en internationale organen en
organisaties.

2.
Het platform voor de grondrechten is een mechanisme
voor uitwisseling van informatie en bundeling van kennis. Het
zorgt voor nauwe samenwerking tussen het Bureau en de betrokken groeperingen.

3.
Het platform voor de grondrechten staat open voor alle
belangstellende en gekwalificeerde actoren overeenkomstig lid 1.
Het Bureau kan zich tot de leden van het platform voor de
grondrechten richten voor specifieke behoeften op gebieden
die als prioritaire werkterreinen van het Bureau zijn aangemerkt.

4.
Het Bureau doet met name een beroep op het platform
voor de grondrechten voor:

a) het doen van suggesties aan de raad van bestuur voor het
krachtens artikel 12, lid 6, onder a), vast te stellen jaarlijkse
werkprogramma;

b) het geven van feedback en het in overweging geven van
follow-upacties aan de raad van bestuur met betrekking tot
het jaarverslag bedoeld in artikel 4, lid 1, onder e); en
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c) het meedelen van resultaten en aanbevelingen van conferenties, seminars en vergaderingen die relevant zijn voor de
werkzaamheden van het Bureau, aan de directeur en het
wetenschappelijk comité.
5.
Het platform voor de grondrechten wordt gecoördineerd
onder leiding van de directeur.
HOOFDSTUK 3
ORGANISATIE

Artikel 11
Organen van het Bureau
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4.
Afgezien van de normale vervanging en van overlijden
eindigt de ambtstermijn van het lid of het plaatsvervangend
lid uitsluitend door vrijwillig ontslag. Indien een lid of plaatsvervangend lid echter niet meer voldoet aan het criterium van
onafhankelijkheid, brengt het de Commissie en de directeur van
het Bureau daarvan onverwijld op de hoogte. De betrokken
partij wijst voor de resterende duur van de ambtstermijn een
nieuw lid of een nieuw plaatsvervangend lid aan. De betrokken
partij wijst eveneens een nieuw lid of een nieuw plaatsvervangend lid voor de resterende duur van de ambtstermijn aan
indien de raad van bestuur op basis van een voorstel van één
derde van zijn leden of van de Commissie heeft bepaald dat het
betrokken lid of plaatsvervangende lid niet meer voldoet aan het
onafhankelijkheidscriterium. Indien de resterende duur van de
ambtstermijn minder dan twee jaar bedraagt, kan de ambtstermijn van het nieuwe lid of het nieuwe plaatsvervangende lid
met een volledige termijn van vijf jaar worden verlengd.

Het Bureau omvat:
a) een raad van bestuur;

5.
De raad van bestuur kiest uit zijn overeenkomstig lid 1,
onder a), aangewezen leden een voorzitter en een vicevoorzitter
en de andere twee leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in
artikel 13, lid 1, voor een termijn van twee en een half jaar, die
eenmaal kan worden verlengd.

b) een dagelijks bestuur;
c) een wetenschappelijk comité; en
d) een directeur.
Artikel 12

6.
De raad van bestuur ziet erop toe dat het Bureau de taken
uitvoert waarmee het is belast. De raad is het programmeringsen toezichtorgaan van het Bureau. In het bijzonder heeft de raad
van bestuur de volgende taken:

Raad van bestuur
1.
De raad van bestuur is als volgt samengesteld uit personen
met passende ervaring op het gebied van het beheer van overheids- of particuliere organisaties, en met kennis op het gebied
van de grondrechten:
a) per lidstaat één door die lidstaat aangewezen onafhankelijke
persoon, die verantwoordelijkheden op hoog niveau heeft in
een onafhankelijke nationale mensenrechtenorganisatie of
een andere overheids- of particuliere organisatie;

a) hij stelt overeenkomstig het meerjarenkader het jaarlijkse
werkprogramma van het Bureau vast op basis van het
door de directeur van het Bureau ingediende ontwerp en
het advies van de Commissie en het wetenschappelijk comité. Dit werkprogramma is conform de beschikbare financiële en personele middelen, en neemt de statistische en
onderzoekswerkzaamheden van de Gemeenschap in aanmerking. Het jaarlijkse werkprogramma wordt ingediend bij het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

b) één door de Raad van Europa aangewezen onafhankelijk
persoon; en
c) twee vertegenwoordigers van de Commissie.
2.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger die aan bovengenoemde
criteria voldoet, en via dezelfde procedure is aangewezen. De
lijst van de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van
bestuur wordt door het Bureau gepubliceerd en bijgewerkt op
zijn website.
3.
De ambtstermijn van de leden en de plaatsvervangende
leden van de raad van bestuur bedraagt vijf jaar en is niet
verlengbaar.

b) hij keurt de in artikel 4, lid 1, onder e) en g), bedoelde
jaarverslagen goed, waarbij hij in laatstgenoemd verslag
met name de behaalde resultaten afzet tegen de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogramma; onverminderd artikel 14, lid 5, wordt het wetenschappelijk comité geraadpleegd voordat het in artikel 4, lid 1, onder e), bedoelde
verslag wordt aangenomen; de verslagen worden uiterlijk op
15 juni ingediend bij het Europees Parlement, de Raad, de
Commissie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's;

c) hij benoemt en ontslaat zo nodig de directeur van het
Bureau;
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d) hij keurt jaarlijks de ontwerp-begroting en de definitieve
begroting van het Bureau goed;

e) hij oefent de in artikel 24, lid 2, genoemde bevoegdheden
ten aanzien van de directeur uit en treedt ten aanzien van de
directeur als tuchtraad op;

f) hij stelt jaarlijks een raming op van de uitgaven en ontvangsten van het Bureau, en doet deze raming toekomen aan de
Commissie, overeenkomstig artikel 20, lid 5;

g) hij keurt het huishoudelijk reglement van het Bureau goed
op basis van een door de directeur ingediend ontwerp en de
adviezen van de Commissie, het wetenschappelijk comité en
de in lid 1, onder b), bedoelde persoon;
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9.
De voorzitter roept de raad van bestuur tweemaal per jaar
in vergadering bijeen, onverminderd eventuele buitengewone
vergaderingen. De voorzitter roept buitengewone vergaderingen
bijeen op eigen initiatief of op verzoek van ten minste een
derde van de leden van de raad van bestuur.

10.
De voorzitter en de vicevoorzitter van het wetenschappelijk comité en de directeur van het Europees Instituut voor
gendergelijkheid kunnen vergaderingen van de raad van bestuur
als waarnemer bijwonen. Ook de directeuren van andere betrokken agentschappen van de Gemeenschap en organen van de
Unie alsmede van de andere in de artikelen 8 en 9 vermelde
internationale instellingen kunnen, op uitnodiging van het dagelijks bestuur, als waarnemer aan dergelijke vergaderingen deelnemen.

Artikel 13
h) hij stelt de financiële voorschriften betreffende het Bureau
vast op basis van een door de directeur ingediend ontwerp
en het advies van de Commissie, overeenkomstig artikel 21,
lid 11;

i) hij neemt de nodige maatregelen om het statuut van de
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van
de Europese Gemeenschappen toe te passen, overeenkomstig
artikel 24, lid 3;

j) hij stelt de regelingen inzake transparantie en toegang tot
documenten vast overeenkomstig artikel 17, lid 2;

k) hij wijst de leden van het wetenschappelijk comité aan en
trekt hun mandaat in, overeenkomstig artikel 14, leden 1
en 3; en

l) hij bepaalt dat een lid of een plaatsvervangend lid niet meer
voldoet aan het onafhankelijkheidscriterium, overeenkomstig
lid 4.

Dagelijks bestuur
1.
De raad van bestuur wordt bijgestaan door een dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de
vicevoorzitter van de raad van bestuur, twee andere overeenkomstig artikel 12, lid 5, door de raad van bestuur gekozen
leden van de raad van bestuur, en een van de vertegenwoordigers van de Commissie in de raad van bestuur. De door de Raad
van Europa in de raad van bestuur aangewezen persoon kan aan
de vergaderingen van het dagelijks bestuur deelnemen.

2.
Het dagelijks bestuur wordt, naargelang de behoefte, door
de voorzitter bijeengeroepen om de besluiten van de raad van
bestuur voor te bereiden en de directeur bij te staan en te
adviseren. Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

3.
De directeur neemt zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Artikel 14
Wetenschappelijk comité

7.
De raad van bestuur kan taken aan het dagelijks bestuur
delegeren, met uitzondering van de in lid 6, onder a), b), c), d),
e), g), h), k) en l), bedoelde taken.

8.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met
uitzondering van de besluiten bedoeld in lid 5 en in lid 6, onder
a), b), c), d), e), g), k) en l), waarvoor een tweederde meerderheid
van alle leden is vereist en de besluiten bedoeld in artikel 25,
lid 2, waarvoor de raad van bestuur met eenparigheid van
stemmen besluit. Ieder lid van de raad van bestuur, of bij
ontstentenis zijn of haar plaatsvervanger, beschikt over één
stem. De voorzitter heeft de beslissende stem. De door de
Raad van Europa aangewezen persoon neemt deel aan stemmingen over de in lid 6, onder a), b) en k), bedoelde besluiten.

1.
Het wetenschappelijke comité bestaat uit elf onafhankelijke personen die hoog gekwalificeerd zijn op het gebied van
de grondrechten. De raad van bestuur stelt de leden aan na een
transparante sollicitatie- en selectieprocedure en na raadpleging
van de bevoegde commissie van het Europees Parlement. De
raad van bestuur ziet toe op een evenwichtige geografische
vertegenwoordiging. De leden van de raad van bestuur zijn
geen lid van het wetenschappelijk comité. De nadere voorwaarden voor benoeming voor het wetenschappelijk comité worden
bepaald in het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 12,
lid 6, onder g).

2.
De ambtstermijn van de leden van het wetenschappelijk
comité bedraagt vijf jaar, en is niet verlengbaar.
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3.
De leden van het wetenschappelijk comité zijn onafhankelijk. Zij kunnen alleen worden vervangen op eigen verzoek, of
indien zij blijvend verhinderd zijn hun taken te vervullen. Indien
een lid echter niet meer voldoet aan het criterium van onafhankelijkheid, brengt het de Commissie en de directeur van het
Bureau daarvan onverwijld op de hoogte. Zijnerzijds kan de
raad van bestuur op voorstel van een derde van zijn leden of
van de Commissie het gebrek aan onafhankelijkheid constateren
en het mandaat van de betrokkene intrekken. De raad van bestuur wijst overeenkomstig de procedure voor de gewone leden
een nieuw lid aan voor de resterende duur van de ambtstermijn.
Indien de resterende duur van de ambtstermijn minder dan twee
jaar bedraagt, kan de ambtstermijn van het nieuwe lid met een
volledige termijn van vijf jaar worden verlengd. De lijst van de
leden van het wetenschappelijk comité wordt door het Bureau
gepubliceerd en bijgewerkt op zijn website.
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b) vervolgens brengen het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie advies uit en maken zij de volgorde bekend die hun voorkeur geniet;

c) de raad van bestuur wijst de directeur aan met inachtneming
van deze adviezen.

3.

De ambtstermijn van de directeur bedraagt vijf jaar.

Tijdens de negen maanden die voorafgaan aan het verstrijken
van de ambtstermijn, voert de Commissie een evaluatie uit. Bij
de evaluatie beoordeelt de Commissie met name:

a) de prestaties van de directeur; en
4.
Het wetenschappelijk comité kiest zijn voorzitter en vicevoorzitter voor een ambtstermijn van één jaar.
b) de taken en eisen van het Bureau voor de komende jaren.
5.
Het wetenschappelijk comité waarborgt de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van het Bureau, en stuurt het werk
in die zin. Met het oog daarop betrekt de directeur het wetenschappelijk comité in een zo vroeg stadium als passend is, bij de
opstelling van alle documenten die overeenkomstig artikel 4,
lid 1, onder a), b), c), d), e), f) en h), worden opgesteld.

6.
Het wetenschappelijk comité spreekt zich uit met een
tweederde meerderheid. Het wordt door zijn voorzitter viermaal
per jaar bijeengeroepen. Indien nodig, opent de voorzitter op
eigen initiatief of op verzoek van ten minste vier leden van het
wetenschappelijk comité een schriftelijke procedure of roept hij
buitengewone vergaderingen bijeen.

Artikel 15

De raad van bestuur kan, op voorstel van de Commissie en met
inachtneming van het evaluatierapport, en alleen indien dit, gelet op de taken en eisen van het Bureau, kan worden gerechtvaardigd, de ambtstermijn van de directeur eenmaal met drie
maanden verlengen.

De raad van bestuur stelt het Europees Parlement en de Raad in
kennis van zijn voornemen om het mandaat van de directeur te
verlengen. Binnen een maand voordat de raad van bestuur formeel tot verlenging van het mandaat besluit, kan de directeur
verzocht worden een verklaring af te leggen voor de bevoegde
commissie van het Europees Parlement en de vragen van haar
leden te beantwoorden.

Indien de ambtstermijn niet wordt verlengd, blijft de directeur
in dienst totdat er een vervanger is aangewezen.

Directeur
1.
Het Bureau wordt geleid door een directeur, die door de
raad van bestuur wordt aangewezen overeenkomstig een in
lid 2 bedoelde samenwerkingsprocedure („overleg”).

De directeur wordt aangewezen op basis van persoonlijke verdiensten, ervaring op het gebied van de grondrechten en capaciteiten inzake bestuur en beheer.

4.

De directeur is verantwoordelijk voor:

a) de uitvoering van de in artikel 4 omschreven taken en met
name de voorbereiding en de publicatie van de documenten
die worden opgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder
a), b), c), d), e), f), g) en h), in samenwerking met het wetenschappelijk comité;

b) de voorbereiding en uitvoering van het jaarlijkse werkprogramma van het Bureau;
2.

De samenwerkingsprocedure verloopt als volgt:

a) voordat er een aanwijzing plaatsvindt, wordt de kandidaten
van een door de Commissie, na een transparante sollicitatieen selectieprocedure, opgestelde lijst verzocht voor de Raad
en de bevoegde commissie van het Europees Parlement te
verschijnen en vragen te beantwoorden;

c) alle personeelszaken, en met name de uitoefening, ten aanzien van het personeel, van de in artikel 24, lid 2, vastgestelde bevoegdheden;

d) alle aangelegenheden die verband houden met het dagelijks
beheer;
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e) de uitvoering van de begroting van het Bureau, overeenkomstig artikel 21;

Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van toepassing op de
documenten die bij het Bureau berusten.

f) de uitvoering van doeltreffende toezicht- en evaluatieprocedures voor de prestaties van het Bureau in vergelijking met
zijn doelstellingen, op basis van erkende normen. De directeur brengt jaarlijks aan de raad van bestuur verslag uit over
de resultaten van het toezicht;

2.
De raad van bestuur stelt binnen zes maanden na de
aanvang van de werkzaamheden van het Bureau specifieke
regels voor de praktische toepassing van lid 1 vast. Hiertoe
behoren onder meer regels voor:
a) de openbaarheid van vergaderingen;

g) de samenwerking met de nationale verbindingsfunctionarissen; en

b) de bekendmaking van de werkzaamheden van het Bureau,
inclusief die van het wetenschappelijk comité; en

h) de samenwerking met het maatschappelijke middenveld, inclusief de coördinatie van het platform voor de grondrechten
overeenkomstig artikel 10.

c) de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

5.
De directeur oefent zijn taken onafhankelijk uit. De directeur legt aan de raad van bestuur verantwoording af voor het
beheer van zijn activiteiten en woont diens vergaderingen zonder stemrecht bij.

3.
Tegen beslissingen van het Bureau uit hoofde van artikel 8
van Verordening (EG) nr. 1049/2001 kan klacht worden ingediend bij de ombudsman of beroep worden ingesteld bij het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zoals
bedoeld in respectievelijk de artikelen 195 en 230 van het
Verdrag.

6.
De directeur kan te allen tijde door het Europees Parlement of door de Raad worden verzocht om een hoorzitting
over enige aangelegenheid in verband met de activiteiten van
het Bureau bij te wonen.

Artikel 18
Gegevensbescherming
Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op het Bureau.

7.
De raad van bestuur kan de directeur op basis van een
voorstel van een derde van zijn leden of van een voorstel van de
Commissie vóór het verstrijken van zijn ambtstermijn ontslaan.
HOOFDSTUK 4
WERKING

Artikel 16
Onafhankelijkheid en openbaar belang
1.
Het Bureau vervult zijn taken in volledige onafhankelijkheid.

Artikel 19
Toetsing door de Ombudsman
De activiteiten van het Bureau staan onder het toezicht van de
Ombudsman, overeenkomstig het bepaalde in artikel 195 van
het Verdrag.
HOOFDSTUK 5
FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 20
Opstelling van de begroting

2.
De leden en plaatsvervangende leden van de raad van
bestuur, de leden van het wetenschappelijk comité en de directeur verbinden zich ertoe in het openbaar belang te handelen.
Daartoe leggen zij een verklaring omtrent hun belangen af,
waarin zij hetzij verklaren dat zij geen belangen hebben die
geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en indirecte belangen vermelden die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan
hun onafhankelijkheid. De verklaring wordt jaarlijks schriftelijk
afgelegd bij indiensttreding en wordt herzien telkens als zich
met betrekking tot de belangen wijzigingen voordoen. De verklaringen worden door het Bureau op zijn website gepubliceerd.

1.
Voor elk begrotingsjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, worden alle uitgaven en ontvangsten van het Bureau
geraamd en vervolgens opgenomen in de begroting van het
Bureau.
2.
De ontvangsten en uitgaven van de begroting van het
Bureau zijn in evenwicht.
3.
De ontvangsten van het Bureau omvatten, afgezien van
andere middelen, een in de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Commissie) opgenomen subsidie van de
Gemeenschap.

Artikel 17
Transparantie en toegang tot documenten
1.
Het Bureau ontwikkelt goede administratieve praktijken
met het oog op een zo groot mogelijke transparantie met betrekking tot zijn activiteiten.

Deze ontvangsten kunnen worden aangevuld met:
a) betalingen als vergoeding voor diensten die zijn verleend in
het kader van de uitvoering van in artikel 4 vermelde taken;
en
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b) financiële bijdragen van de in de artikelen 8, 9 en 28 bedoelde organisaties of landen.

4.
De uitgaven van het Bureau omvatten de bezoldiging van
het personeel, uitgaven voor administratie en infrastructuur, en
huishoudelijke uitgaven.

5.
De raad van bestuur stelt jaarlijks, op basis van een ontwerp van de directeur, de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor het volgende begrotingsjaar vast.
Deze raming, die tevens een ontwerp-personeelsformatie bevat,
wordt uiterlijk op 31 maart door de raad van bestuur bij de
Commissie ingediend.

6.
De Commissie dient de raming samen met het voorontwerp van begroting van de Europese Unie in bij het Europees
Parlement en de Raad (hierna „de begrotingsautoriteit”
genoemd).

7.
Op basis van deze raming neemt de Commissie de geraamde bedragen die zij nodig acht met betrekking tot de personeelsformatie en het bedrag van de subsidie ten laste van de
algemene begroting op in het voorontwerp van algemene
begroting van de Europese Unie, dat zij overeenkomstig artikel 272 van het Verdrag voorlegt aan de begrotingsautoriteit.
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2.
Uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar deelt de rekenplichtige van het Bureau de
voorlopige rekeningen mee aan de rekenplichtige van de Commissie, samen met een verslag over het begrotings- en financieel
beheer van dat begrotingsjaar.

De rekenplichtige van de Commissie consolideert de voorlopige
rekeningen van de instellingen en de gedecentraliseerde organen
overeenkomstig artikel 128 van Verordening (EG, Euratom) nr.
1605/2002 van de Raad (1) (hierna „het Financieel Reglement”
genoemd).

3.
Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar dient de rekenplichtige van de Commissie
de voorlopige rekeningen van het Bureau in bij de Rekenkamer,
samen met een verslag over het begrotings- en financieel beheer
van het begrotingsjaar. Het verslag over het begrotings- en
financieel beheer van het begrotingsjaar wordt ook ingediend
bij het Europees Parlement en de Raad.

4.
Na ontvangst van de opmerkingen van de Rekenkamer
over de voorlopige rekeningen van het Bureau overeenkomstig
artikel 129 van het Financieel Reglement maakt de directeur
onder zijn eigen verantwoordelijkheid de definitieve rekeningen
van het Bureau op en legt deze voor advies aan de raad van
bestuur voor.

5.
De raad van bestuur brengt advies uit over de definitieve
rekeningen van het Bureau.
8.
De begrotingsautoriteit keurt de kredieten voor de subsidie
aan het Bureau goed. Zij stelt de personeelsformatie voor het
Bureau vast.

9.
De begroting van het Bureau wordt vastgesteld door de
raad van bestuur. De begroting wordt definitief na de vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie. De begroting wordt, zo nodig, dienovereenkomstig aangepast.

10.
De raad van bestuur stelt de begrotingsautoriteit zo spoedig mogelijk in kennis van projecten die hij voornemens is te
realiseren en die aanzienlijke financiële gevolgen voor de financiering van de begroting van het Bureau kunnen hebben, met
name onroerendgoedprojecten zoals de huur of aankoop van
gebouwen. Hij brengt de Commissie daarvan op de hoogte.

Wanneer een tak van de begrotingsautoriteit kennis heeft gegeven van zijn voornemen om een advies te verstrekken, doet
hij dit advies aan de raad van bestuur toekomen binnen zes
weken te rekenen vanaf de kennisgeving van het project.

Artikel 21
Uitvoering van de begroting
1.

De directeur voert de begroting van het Bureau uit.

6.
Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het afgesloten
begrotingsjaar dient de directeur de definitieve rekeningen samen met het advies van de raad van bestuur in bij het Europees
Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.

7.

De definitieve rekeningen worden gepubliceerd.

8.
De directeur doet uiterlijk op 30 september een antwoord
op de opmerkingen van de Rekenkamer toekomen aan deze
instelling. Hij doet dit antwoord ook toekomen aan de raad
van bestuur.

9.
De directeur verstrekt het Europees Parlement op verzoek
alle inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop van de
kwijtingsprocedure voor het betrokken begrotingsjaar, overeenkomstig artikel 146, lid 3, van het Financieel Reglement.

10.
Vóór 30 april van het jaar N + 2 verleent het Europees
Parlement op aanbeveling van de Raad, die met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen besluit, de directeur kwijting voor de
uitvoering van de begroting van het begrotingsjaar N.
(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006,
blz. 1).
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11.
De financiële regeling die op het Bureau van toepassing
is, wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na raadpleging
van de Commissie. Deze regeling mag slechts afwijken van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 indien dit voor de werking van het Bureau specifiek vereist is en mits de Commissie
hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd.
Artikel 22
Fraudebestrijding
1.
Om fraude, corruptie en andere ongeoorloofde activiteiten
te bestrijden is Verordening (EG) nr. 1073/1999 zonder beperkingen op het Bureau van toepassing.
2.
Het Bureau treedt toe tot het interinstitutioneel akkoord
van 25 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad van
de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende de interne onderzoeken verricht door het
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (1) en stelt onverwijld de passende voorschriften vast die op al zijn personeelsleden van toepassing zijn.
3.
De financieringsbesluiten en de eruit voortvloeiende uitvoeringsovereenkomsten en -instrumenten bepalen uitdrukkelijk
dat de Rekenkamer en het OLAF, indien nodig, bij de begunstigden van middelen van het Bureau en bij de tussenpersonen
die deze middelen verdelen, tot controle ter plaatse kunnen
overgaan.
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de instellingen van de Europese Gemeenschappen gezamenlijk
hebben goedgekeurd met het oog op de toepassing van dat
statuut en die regeling, zijn van toepassing op het personeel
en op de directeur van het Bureau.

2.
Het Bureau oefent ten aanzien van zijn personeel de bevoegdheden uit die krachtens het statuut van de ambtenaren
van de Europese Gemeenschappen zijn verleend aan het tot
aanstelling bevoegde gezag, alsook die welke krachtens de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de
Europese Gemeenschappen zijn verleend aan het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegde gezag.

3.
De raad van bestuur stelt in overeenstemming met de
Commissie de nodige uitvoeringsmaatregelen vast volgens de
regelingen van artikel 110 van het statuut van de ambtenaren
van de Europese Gemeenschappen en de regeling die van
toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen.

4.
De raad van bestuur kan bepalingen vaststellen waardoor
uit de lidstaten gedetacheerde nationale deskundigen voor het
Bureau kunnen werken.

Artikel 25
HOOFDSTUK 6
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 23

Talenregeling
1.
De bepalingen van Verordening nr. 1 van 15 april 1958
zijn op het Bureau van toepassing.

Juridische status en vestigingsplaats
1.

Het Bureau heeft rechtspersoonlijkheid.

2.
In elke lidstaat geniet het Bureau de meest uitgebreide
handelingsbevoegdheid die aan rechtspersonen op grond van
de wetgeving in de betreffende lidstaat wordt verleend. Het
Bureau kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen en vervreemden, en in rechte optreden.
3.

Het Bureau wordt vertegenwoordigd door zijn directeur.

4.
Het Bureau is de rechtsopvolger van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat. Het neemt
alle juridische rechten en verplichtingen en financiële verplichtingen van het Waarnemingscentrum over. Arbeidsovereenkomsten die het Waarnemingscentrum vóór de vaststelling van deze
verordening heeft gesloten, blijven geldig.
5.

De vestigingsplaats van het Bureau is Wenen.
Artikel 24
Personeel

1.
Het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen en de regels die
(1) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15.

2.
De raad van bestuur besluit over de interne talenregeling
van het Bureau.

3.
De voor het functioneren van het Bureau noodzakelijke
vertalingen worden gemaakt door het Vertaalbureau voor de
organen van de Europese Unie.

Artikel 26
Voorrechten en immuniteiten
Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van
de Europese Gemeenschappen is op het Bureau van toepassing.

Artikel 27
Bevoegdheid van het Hof van Justitie
1.
De contractuele aansprakelijkheid van het Bureau wordt
beheerst door het recht dat op de betrokken overeenkomst van
toepassing is.

Het Hof van Justitie is bevoegd een uitspraak te doen krachtens
een arbitragebeding vervat in een door het Bureau gesloten
overeenkomst.
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2.
In het geval van niet-contractuele aansprakelijkheid vergoedt het Bureau, overeenkomstig de algemene beginselen die
de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen hebben, de schade die
door het Bureau of zijn personeelsleden in de uitoefening van
hun functie is veroorzaakt.

Het Hof van Justitie is bevoegd in alle geschillen betreffende de
vergoeding van dergelijke schade een uitspraak te doen.

3.
Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in gevallen waarin overeenkomstig artikel 230 en artikel 232 van het
Verdrag beroep is ingesteld tegen het Bureau.

Artikel 28
Deelname van en werkingsgebied met betrekking tot
kandidaat-lidstaten en landen waarmee een stabilisatie- en
associatieovereenkomst is gesloten
1.
Het Bureau moet openstaan voor de deelname van kandidaat-lidstaten als waarnemers.

2.
De deelname en de respectieve uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld in een besluit van de betrokken associatieraad,
rekening houdend met de specifieke status van elk land. In het
besluit worden met name de aard, de omvang en de wijze van
deelname van deze landen aan de werkzaamheden van het
Bureau als uiteengezet in de artikelen 4 en 5, vermeld met
inbegrip van bepalingen met betrekking tot de deelname aan
de door het Bureau ontwikkelde initiatieven, de financiële bijdragen en het personeel. Het besluit is in overeenstemming met
deze verordening en met het statuut van de ambtenaren van de
Europese Gemeenschappen en de regeling die van toepassing is
op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. In het besluit wordt bepaald dat het deelnemende land een
onafhankelijk persoon die aan de kwalificaties voor personen in
de zin van artikel 12, lid 1, onder a), voldoet kan aanwijzen als
waarnemer zonder stemrecht in de raad van bestuur. Op besluit
van de Associatieraad kan het Bureau zich bezighouden met
onder artikel 3, lid 1, vallende grondrechtenvraagstukken in
het land in kwestie, voor zover dat nodig is voor de geleidelijke
aanpassing van het betrokken land aan het Gemeenschapsrecht.

2.
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Met betrekking tot de benoeming van de raad van bestuur:

a) neemt de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van
deze verordening de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig artikel 12 in te stellen raad van
bestuur te gelegener tijd operationeel is;

b) doen de lidstaten de Commissie uiterlijk vier maanden na de
inwerkingtreding van deze verordening de namen toekomen
van de personen die zij tot lid en plaatsvervangend lid van
de raad van bestuur hebben aangewezen, overeenkomstig
artikel 12, leden 1 en 2. Na het verstrijken van deze termijn
roept de Commissie de raad van bestuur bijeen, mits ten
minste 17 leden zijn aangewezen. In afwijking van artikel 12, lid 8, worden de besluiten van de raad van bestuur in
dat geval genomen met een tweederde meerderheid van de
stemmen van de aangewezen leden. Zodra 23 leden van de
raad van bestuur zijn aangewezen, is artikel 12, lid 8, van
toepassing;

c) wijst de Commissie in de eerste vergadering van de raad van
bestuur, nadat alle aanwijzingen afgehandeld zijn, bij lottrekking 15 leden van de raad van bestuur aan wier taken in
afwijking van artikel 12, lid 4, zullen eindigen bij het verstrijken van de eerste drie jaar van hun ambtstermijn.

3.
Onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze verordening starten de betrokken partijen de procedure voor de
aanstelling van een directeur van het Bureau overeenkomstig
artikel 15, lid 1.

4.
In afwachting van de instelling van de raad van bestuur
overeenkomstig lid 2, onder b), en artikel 12, leden 1 en 2,
roept de Commissie een raad van bestuur ad interim bijeen,
bestaande uit personen die thans door de lidstaten, de Raad
van Europa en de Commissie tot lid van de raad van bestuur
van het centrum zijn aangewezen op grond van artikel 8 van
Verordening (EG) nr. 1035/97.

De raad van bestuur ad interim is bevoegd om:
3.
De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel
van de Commissie besluiten een land waarmee een stabilisatieen associatieovereenkomst is gesloten ertoe uit te nodigen als
waarnemer aan het Bureau deel te nemen. In dat geval is lid 2
dienovereenkomstig van toepassing.

HOOFDSTUK 7
SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

a) advies uit te brengen over een voorstel van de Commissie
voor de tekst van de sollicitatieoproep voor de functie van
directeur overeenkomstig artikel 15, lid 1, zodat de selectieprocedure kan worden gestart;

b) op voorstel van de Commissie een directeur ad interim aan
te wijzen of de huidige ambtstermijn van de directeur van
het centrum met een zo kort mogelijke periode te verlengen
gedurende de in lid 3 bedoelde aanwijzingsprocedure; en

Overgangsregelingen
1.
De ambtstermijn van de leden van de raad van bestuur
van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat („het centrum”) verstrijkt op 28 februari 2007.

c) conform artikel 20, lid 9, de begroting van het Bureau voor
2007, en conform artikel 20, lid 5, een ontwerp-begroting
voor 2008 vast te stellen;
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d) het jaarverslag over de activiteiten van het centrum voor
2006 goed te keuren, overeenkomstig artikel 12, lid 6,
onder b).

4.
De raad van bestuur stelt in overeenstemming met de
Commissie het tijdschema en de onderwerpen van de volgende
externe evaluaties vast, die periodiek zullen worden verricht.

5.
Totdat het eerste meerjarenkader voor het Bureau is vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 1, voert het Bureau zijn
taken uit binnen de thematische werkterreinen bestrijding van
racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid, bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b), onverminderd artikel 5, lid 3, tweede zin.

Artikel 31

Artikel 30
Evaluaties
1.
Het Bureau verricht regelmatig evaluaties vooraf en achteraf van zijn activiteiten die aanzienlijke uitgaven met zich
brengen. De directeur stelt de raad van bestuur in kennis van
de resultaten van die evaluaties.
2.
Het Bureau doet de begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante informatie over de resultaten van de evaluatieprocedures
toekomen.
3.
Uiterlijk op 31 december 2011 geeft het Bureau opdracht
tot een onafhankelijke externe evaluatie van de resultaten van de
eerste vijf jaar activiteit op basis van de door de raad van bestuur in overeenstemming met de Commissie vastgestelde richtsnoeren. Deze evaluatie:
a) houdt rekening met de taken en de werkwijze van het
Bureau en met het effect van het Bureau op de bescherming
en de bevordering van de grondrechten;

Toetsing
1.
De raad van bestuur bestudeert de conclusies van de in
artikel 30, leden 3 en 4, vermelde evaluatie en doet de Commissie, waar nodig, aanbevelingen voor veranderingen met betrekking tot het Bureau, zijn werkmethoden en zijn mandaat.
De Commissie dient het evaluatieverslag en de aanbevelingen in
bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's en publiceert
ze.
2.
Na bestudering van het evaluatieverslag en van de aanbevelingen kan de Commissie wanneer zij dit nodig acht voorstellen voor wijziging van deze verordening doen.
Artikel 32
Aanvang van de werkzaamheden van het Bureau
De werkzaamheden van het Bureau starten op 1 maart 2007.
Artikel 33
Intrekking
1.
Verordening (EG) nr. 1035/97 wordt met ingang van
1 maart 2007 ingetrokken.
2.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als
verwijzingen naar de onderhavige verordening.

b) gaat na of het nodig is de taken, de werkingssfeer, de werkterreinen of de structuur van het Bureau aan te passen;
c) omvat een analyse van de synergie-effecten en de financiële
gevolgen van een eventuele wijziging van de taken; en
d) houdt rekening met de zienswijze van de betrokkenen op
zowel communautair als nationaal niveau.

Artikel 34
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 2007.

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

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
W. SCHÄUBLE
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VERORDENING (EG) Nr. 169/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 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 22 februari 2007.

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

Gedaan te Brussel, 21 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 21 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
JO
MA
SN
TN
TR
ZZ

121,5
96,5
53,1
37,2
141,8
149,5
99,9

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

178,3
206,0
111,3
165,2

0709 90 70

MA
TR
ZZ

39,3
116,1
77,7

0805 10 20

CU
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

34,2
53,8
56,0
46,4
51,7
67,2
51,6

0805 20 10

IL
MA
ZZ

103,0
90,1
96,6

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

AR
IL
MA
PK
TR
ZZ

108,5
70,4
129,9
58,0
59,9
85,3

0805 50 10

EG
TR
ZZ

53,6
45,0
49,3

0808 10 80

AR
CA
CN
US
ZZ

105,0
95,4
78,2
117,8
99,1

0808 20 50

AR
CL
US
ZA
ZZ

81,7
127,1
105,7
85,8
100,1

(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. 170/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 februari 2007
betreffende de opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het
A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen)
handel anderzijds. Voorts moeten ook de afzet- en vervoerskosten en het economische aspect van de beoogde
uitvoer in aanmerking worden genomen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(5)

Overeenkomstig artikel 35, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 2200/96 wordt bij het bepalen van de marktprijzen
van de Gemeenschap rekening gehouden met de prijzen
die met het oog op de uitvoer het gunstigst blijken te
zijn.

(6)

Wegens de omstandigheden in de internationale handel
of specifieke vereisten van bepaalde markten, kan het
nodig zijn de restitutie voor een bepaald product te
differentiëren naar gelang van de bestemming van dat
product.

(7)

Voor tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen van
de kwaliteitsklassen Extra, I en II van de gemeenschappelijke handelsnormen kan de uitvoer economisch significant zijn.

(8)

Met het oog op een optimaal gebruik van de beschikbare
middelen en gelet op de structuur van de uitvoer van de
Gemeenschap is het dienstig een inschrijving te houden,
en het indicatieve restitutiebedrag en de verwachte hoeveelheden voor de betrokken periode vast te stellen.

(10)

Het Comité van beheer voor verse groenten en fruit heeft
geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter
vastgestelde termijn,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), en met name op
artikel 35, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie (2) zijn de uitvoeringsbepalingen voor de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit vastgesteld.

Op grond van artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2200/96 kan, voor zover dit nodig is om een economisch significante uitvoer mogelijk te maken en binnen
de grenzen die voortvloeien uit de overeenkomsten gesloten in overeenstemming met artikel 300 van het Verdrag, een uitvoerrestitutie worden betaald voor de door
de Gemeenschap uitgevoerde producten.

Overeenkomstig artikel 35, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 2200/96 is het dienstig erop toe te zien dat de eerder
door de restitutieregeling op gang gebrachte handelsstromen niet worden verstoord. Daarom, en wegens de seizoengebondenheid van de uitvoer van groenten en fruit,
moeten contingenten per product worden vastgesteld, op
basis van de landbouwproductennomenclatuur voor de
uitvoerrestituties zoals vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 3846/87 van de Commissie (3). Deze hoeveelheden
moeten worden verdeeld met inachtneming van de bederfelijkheid van de betrokken producten.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(4)

Krachtens artikel 35, lid 4, van Verordening (EG) nr.
2200/96 wordt bij de vaststelling van de restituties rekening gehouden met de situatie en de verwachte ontwikkeling met betrekking tot de prijzen van groenten en
fruit op de markt van de Gemeenschap en de beschikbare
hoeveelheden enerzijds, en de prijzen in de internationale

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van
11.1.2003, blz. 64).
(2) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).
(3) PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1854/2006 (PB L 361 van 19.12.2006,
blz. 1).

1.
Er wordt een inschrijving geopend voor de toekenning
van uitvoercertificaten van het A3-stelsel. In de bijlage worden
de betrokken producten, de periode voor de indiening van de
offertes, de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de
verwachte hoeveelheden vastgesteld.

2.
Certificaten die in het kader van de voedselhulp worden
afgegeven, zoals bedoeld in artikel 16 van Verordening (EG) nr.
1291/2000 van de Commissie (4), worden niet afgeboekt op de
in de bijlage bij deze verordening bedoelde hoeveelheden.
(4) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.
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3.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1961/2001 bedraagt de
geldigheidsduur van de certificaten van het A3-stelsel 4 maanden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 maart 2007.

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

Gedaan te Brussel, 21 februari 2007.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

22.2.2007
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BIJLAGE
TOEKENNING VAN UITVOERCERTIFICATEN VAN HET A3-STELSEL IN DE SECTOR GROENTEN EN FRUIT
(TOMATEN, SINAASAPPELEN, CITROENEN EN APPELEN)
Periode voor de indiening van de offertes: 5 en 6 maart 2007.
Productcode (1)

Bestemming (2)

Indicatief restitutiebedrag
(in EUR/t netto)

Verwachte hoeveelheden
(in t)

0702 00 00 9100

A00

30

12 000

0805 10 20 9100

A00

38

33 333

0805 50 10 9100

A00

60

7 333

0808 10 80 9100

F09

32

63 333

(1) De codes van de producten zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
(2) De codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 3846/87. De andere bestemmingen
worden als volgt vastgesteld:
F09: De volgende bestemmingen: Noorwegen, IJsland, Groenland, Faeröer, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië,
Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Oekraïne, Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, Oman, Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwayn, Ras al-Khaimah en Fujairah), Koeweit, Jemen, Syrië, Iran,
Jordanië, Bolivia, Brazilië, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador en Colombia, landen en gebieden van Afrika, met uitzondering van
Zuid-Afrika, bestemmingen in de zin van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (PB L 102 van
17.4.1999, blz. 11).
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VERORDENING (EG) Nr. 171/2007 VAN DE COMMISSIE
van 21 februari 2007
tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 12 tot en met 16
februari 2007 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het
kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten
de toetreding van Bulgarije en Roemenië (3), invoercertificaataanvragen ingediend voor een totale hoeveelheid die
gelijk is aan of groter is dan de voor volgnummer
09.4332 beschikbare hoeveelheid.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(2)

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van
20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 950/2006 van de Commissie van
28 juni 2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen
2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten van de sector suiker in
het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten (2), en met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de week van 12 tot 16 februari 2007 zijn bij de
bevoegde autoriteiten overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 950/2006 of Verordening (EG) nr. 1832/2006 van de
Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van
overgangsbepalingen in de sector suiker in verband met

In dergelijke omstandigheden dient de Commissie een
toewijzingscoëfficiënt vast te stellen aan de hand waarvan
naar rata van de beschikbare hoeveelheid certificaten
kunnen worden afgegeven, en dient zij aan de lidstaten
te melden dat de betrokken maximumhoeveelheid is
bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De certificaten met betrekking tot de invoercertificaataanvragen
die in de periode van 12 tot en met 16 februari 2007 overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 950/2006
of artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1832/2006 zijn ingediend,
worden afgegeven met inachtneming van de in de bijlage bij de
onderhavige verordening aangegeven maximumhoeveelheden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 21 februari 2007.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1.
(2) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2006/2006 (PB L 379 van 28.12.2006, blz. 95).

(3) PB L 354 van 14.12.2006, blz. 8.
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BIJLAGE
ACS-Indiase suiker
Titel IV van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2006/2007

Volgnummer

Te leveren percentage van de voor de
week van 12 tot en met 16 februari
2007 aangevraagde hoeveelheden

Betrokken land

09.4331

Barbados

100

09.4332

Belize

100

09.4333

Ivoorkust

100

09.4334

Republiek Congo

100

09.4335

Fidji

100

09.4336

Guyana

100

09.4337

India

100

09.4338

Jamaica

100

09.4339

Kenia

100

09.4340

Madagaskar

100

09.4341

Malawi

100

09.4342

Mauritius

100

09.4343

Mozambique

09.4344

Saint Kitts en Nevis

—

09.4345

Suriname

—

09.4346

Swaziland

100

09.4347

Tanzania

09.4348

Trinidad en Tobago

09.4349

Oeganda

09.4350

Zambia

100

09.4351

Zimbabwe

100

0

0

Maximumhoeveelheid

bereikt

bereikt

bereikt

100
—

Aanvullende suiker
Titel V van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2006/2007

Volgnummer

Betrokken land

Te leveren percentage van de voor de
week van 12 tot en met 16 februari
2007 aangevraagde hoeveelheden

09.4315

India

100

09.4316

Ondertekenaars van het ACS-protocol

100

Maximumhoeveelheid
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Suiker CXL-concessies
Titel VI van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2006/2007

Volgnummer

Te leveren percentage van de voor de
week van 12 tot en met 16 februari
2007 aangevraagde hoeveelheden

Betrokken land

Maximumhoeveelheid

09.4317

Australië

0

bereikt

09.4318

Brazilië

0

bereikt

09.4319

Cuba

0

bereikt

09.4320

Andere derde landen

0

bereikt

Balkansuiker
Titel VII van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2006/2007

Volgnummer

Betrokken land

Te leveren percentage van de voor de
week van 12 tot en met 16 februari
2007 aangevraagde hoeveelheden

09.4324

Albanië

09.4325

Bosnië en Herzegovina

09.4326

Servië, Montenegro en Kosovo

100

09.4327

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

100

09.4328

Kroatië

100

Maximumhoeveelheid

100
0

bereikt

Invoer van suiker in het kader van de voor Bulgarije en Roemenië geopende overgangstariefcontingenten
Hoofdstuk I, afdeling 2, van Verordening (EG) nr. 1832/2006
Verkoopseizoen 2006/2007

Volgnummer

Type invoer

09.4365

Bulgarije

09.4366

Roemenië

Te leveren percentage van de voor de
week van 12 tot en met 16 februari
2007 aangevraagde hoeveelheden

0
100

Maximumhoeveelheid

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

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD
BESLUIT VAN DE RAAD
van 19 februari 2007
tot verlenging van de periode van toepassing van de maatregelen van Besluit 2002/148/EG
houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de
ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst
(2007/127/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(2)

Bij Besluit 2006/114/EG werd de toepassing van de
maatregelen bedoeld in artikel 2 van Besluit
2002/148/EG, die bij artikel 1 van Besluit
2003/112/EG (5) waren verlengd tot 20 februari 2004,
bij artikel 1 van Besluit 2004/157/EG (6) tot 20 februari
2005 en bij artikel 1 van Besluit 2005/139/EG (7) tot
20 februari 2006, voor twaalf maanden verlengd, tot
20 februari 2007.

(3)

De essentiële elementen zoals genoemd in artikel 9 van
de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst worden door de
regering van Zimbabwe nog steeds geschonden en onder
de huidige omstandigheden in Zimbabwe worden de
mensenrechten, de democratische beginselen en de
rechtsstaat niet geëerbiedigd.

(4)

De geldigheidsduur van de maatregelen dient derhalve te
worden verlengd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gelet op de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst ondertekend te
Cotonou op 23 juni 2000 (1) en op 25 augustus 2005 herzien
in Luxemburg (2),

Gelet op het Intern Akkoord van de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen,
betreffende de te nemen maatregelen en te volgen procedures
voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (3), en met name op artikel 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,
BESLUIT:

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2002/148/EG (4) werd het overleg met de Republiek Zimbabwe krachtens artikel 96, lid 2, onder c),
van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst afgesloten en
werden de in de bijlage bij dat besluit omschreven passende maatregelen genomen.

(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
(2) PB L 209 van 11.8.2005, blz. 25.
(3) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 376. Intern Akkoord laatstelijk gewijzigd bij Intern Akkoord van 10.4.2006 (PB L 247 van 9.9.2006,
blz. 48).
(4) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 64. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2006/114/EG (PB L 48 van 18.2.2006, blz. 26).

Artikel 1
De geldigheidsduur van de maatregelen bedoeld in artikel 2 van
Besluit 2002/148/EG wordt verlengd tot 20 februari 2008. De
maatregelen worden constant geëvalueerd.

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen brief wordt aan de
president van Zimbabwe gezonden.
(5) PB L 46 van 20.2.2003, blz. 25.
(6) PB L 50 van 20.2.2004, blz. 60.
(7) PB L 48 van 19.2.2005, blz. 28.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
M. GLOS
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BIJLAGE
BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN ZIMBABWE
Brussel, 21 februari 2007
De Europese Unie hecht bijzonder grote waarde aan de bepalingen van artikel 9 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst. Het eerbiedigen van de mensenrechten, de democratische instellingen en de rechtsstaat zijn essentiële elementen
van de partnerschapsovereenkomst en vormen als zodanig de basis van onze betrekkingen.
Bij brief van 19 februari 2002 heeft de Europese Unie u in kennis gesteld van haar besluit om het overleg krachtens
artikel 96 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst af te sluiten en een aantal „passende maatregelen” te nemen in de
zin van artikel 96, lid 2, onder c), van de Overeenkomst.
Bij brief van 19 februari 2003, 19 februari 2004, 18 februari 2005 en 15 februari 2006, heeft de Europese Unie u in
kennis gesteld van haar besluit om de „passende maatregelen” niet in te trekken en de toepassing ervan tot respectievelijk
20 februari 2004, 20 februari 2005, 20 februari 2006 en 20 februari 2007 te verlengen.
Twaalf maanden later is de Europese Unie van mening dat op de vijf gebieden waarnaar in het besluit van de Raad van
18 februari 2002 is verwezen geen wezenlijke vooruitgang is geboekt.
Gezien het bovenstaande is de Europese Unie niet van oordeel dat de passende maatregelen kunnen worden ingetrokken;
zij heeft daarom besloten de toepassing ervan te verlengen tot 20 februari 2008.
De Europese Unie wenst er nogmaals op te wijzen dat het niet haar bedoeling is de bevolking van Zimbabwe te straffen
en dat zij humanitaire acties en projecten ter directe ondersteuning van de bevolking onverminderd zal blijven steunen,
met name die in de sociale sector en op het gebied van de democratisering, de eerbiediging van de mensenrechten en de
rechtsstaat, waarop bedoelde maatregelen geen betrekking hebben.
De Europese Unie wenst eraan te herinneren dat de toepassing van passende maatregelen in de zin van artikel 96 van de
ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst geen belemmering is voor de politieke dialoog zoals deze is omschreven in artikel 8
van genoemde overeenkomst.
Tegen deze achtergrond wenst de Europese Unie nogmaals het belang te benadrukken dat zij aan een toekomstige
samenwerking van de EG met Zimbabwe hecht. De Europese Unie wenst haar bereidheid te bevestigen om te blijven
gebruikmaken van de gelegenheid die de lopende programmering in het kader van het tiende EOF biedt om de dialoog
voort te zetten en, zodra de omstandigheden dit toelaten, in de naaste toekomst vooruitgang te boeken opdat hervatting
van een volledige samenwerking mogelijk wordt.
Hoogachtend,

Voor de Commissie

Voor de Raad

J.M. BARROSO

M. GLOS

L 53/26

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

22.2.2007

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2007
tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in
verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in Hongarije
en het Verenigd Koninkrijk
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 510)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/128/EG)
van het subtype H5N1 bij pluimvee in Hongarije (4) vastgesteld om de gebieden A en B in Hongarije en de duur
van de regionalisatie te bevestigen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(3)

In verband met de epidemiologische situatie van de uitbraak van H5N1 bij pluimvee in Hongarije moeten de
gebieden waarvoor beperkende maatregelen gelden en de
duur van die maatregelen worden gewijzigd.

(4)

Naar aanleiding van een uitbraak van hoogpathogene
aviaire influenza van het subtype H5N1 in het Verenigd
Koninkrijk heeft de Commissie Beschikking 2007/83/EG
van 5 februari 2007 tot wijziging van Beschikking
2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza
van het subtype H5N1 bij pluimvee in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld.

(5)

De door het Verenigd Koninkrijk in het kader van Beschikking 2006/415/EG genomen maatregelen, waaronder de instelling van gebieden A en B overeenkomstig
artikel 4 van die beschikking, zijn in het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid bestudeerd.

(6)

Beschikking 2006/415/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

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 89/662/EEG van de Raad van 11 december
1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging
van de interne markt (1), en met name op artikel 9, lid 4,
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 (2), en met name op artikel 10, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Beschikking 2006/415/EG van de Commissie van 14 juni
2006 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in
verband met hoogpathogene aviaire influenza van het
subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap en tot
intrekking van Beschikking 2006/135/EG (3) bevat bepaalde beschermende maatregelen om de verspreiding
van aviaire influenza naar de ziektevrije gebieden van
de Gemeenschap via het vervoer van vogels en producten
daarvan te voorkomen.
Naar aanleiding van een uitbraak van aviaire influenza in
Hongarije heeft de Commissie Beschikking 2007/79/EG
van 31 januari 2007 tot wijziging van Beschikking
2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
(1)

PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB
L 157 van 30.4.2004, blz. 33, gerectificeerd in PB L 195 van
2.6.2004, blz. 12).
(2) 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).
(3) PB L 164 van 16.6.2006, blz. 51. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2007/83/EG (PB L 33 van 7.2.2007, blz. 4).

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 2006/415/EG wordt vervangen door
de bijlage bij deze beschikking.
(4) PB L 26 van 2.2.2007, blz. 5.
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Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 februari 2007.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE
DEEL A
Gebied A zoals ingesteld overeenkomstig artikel 4, lid 2:
Gebied A
ISO-landcode

Lidstaat

HU

HONGARIJE

Code
(indien voorhanden)

00006

Beschermingsgebied

Naam

In de provincie Csongrád de gemeenten:

Datum einde
geldigheid
artikel 4, lid 4,
onder b), iii)

12.3.2007

Derekegyház
periferie Nagymágocs (gedeeltelijk).
Een klein deel van de periferie binnen een straal van 3 km
van de eerste uitbraak, ten westen van de stad
periferie Szentes (alleen Lapistó)

Toezichtsgebied

Árpádhalom (gedeeltelijk).
De stad en de noordelijke, westelijke en zuidelijke periferie
Fábiánsebestyén
periferie Hódmezővásárhely (gedeeltelijk).
Een klein deel van de periferie binnen een straal van 10 km
van de tweede uitbraak, ten noorden van de stad
Mártély (gedeeltelijk).
Het noordoostelijke deel van de binnenstad
Mindszent (gedeeltelijk).
Het oostelijke deel van de binnenstad
Nagymágocs (gedeeltelijk).
Het overige deel van de stad
Szegvár
periferie Székkutas (gedeeltelijk). De noordwestelijke periferie
van de stad
periferie Szentes (gedeeltelijk).
Ten oosten, zuidoosten en zuiden van de stad (met uitzondering van Lapistó)

UK

VERENIGD
KONINKRIJK

12.3.2007

Beschermingsgebied

00154

Het deel van het graafschap Suffolk binnen een straal van
3 kilometer rond het punt met roostercoördinaten
TM4009079918 (*)

Toezichtsgebied

00154

Het deel van het graafschap Suffolk binnen een straal van
10 kilometer rond het punt met roostercoördinaten
TM4009079918 (*)

(*) Roostercoördinaten volgens het British National Grid.

NL

22.2.2007

Publicatieblad van de Europese Unie

L 53/29

DEEL B
Gebied B zoals ingesteld overeenkomstig artikel 4, lid 2:
Gebied B
ISO-landcode

Lidstaat

HU

HONGARIJE

Code
(indien voorhanden)

00006

Naam

In de provincie Csongrád de gemeenten:
Árpádhalom (gedeeltelijk).
De oostelijke periferie van de stad
Baks

Datum einde
geldigheid
artikel 4, lid 4,
onder b), iii)

12.3.2007

Balástya
Csanytelek
Csongrád
Dóc
Eperjes
Felgyő
Hódmezővásárhely (gedeeltelijk).
De stad, de westelijke, de oostelijke en de rest van de noordelijke periferie
Kistelek
Nagytőke
Mindszent (gedeeltelijk).
Het overige deel
Mártély (gedeeltelijk).
Het overige deel
Ópusztaszer
Pusztaszer
Székkutas (gedeeltelijk).
Het overige deel
Szentes (gedeeltelijk).
De stad en de westelijke en noordelijke periferie
Tömörkény
UK

VERENIGD
KONINKRIJK

12.3.2007
00154
00162

De delen van de graafschappen Norfolk en Suffolk binnen
de volgende begrenzing:
van het punt TM357400 (*) de secundaire weg volgend in
westelijke richting tot aan de T-kruising bij punt
TM346400 (*). Rechtsaf de B1083 volgend in noordelijke
richting tot aan de rotonde bij punt TM292500 (*). Linksaf
de A1152 volgend in westelijke en vervolgens zuidelijke
richting tot aan de rotonde bij punt TM259493 (*). Rechtsaf
de B1079 volgend in westelijke en vervolgens noordwestelijke richting tot aan de kruising bij punt TM214538 (*).
Linksaf de B1078 volgend in westelijke richting tot aan de
kruising bij punt TM259493 (*). Rechtsaf de A140(T) volgend in noordelijke richting tot aan de kruising met de
A47(T) bij punt TG219038 (*). Rechtsaf de A47(T) volgend
in noordoostelijke en vervolgens oostelijke richting tot aan
de rotonde bij punt TG518084 (*). De A149 volgend in
zuidwestelijke richting tot aan de kruising bij punt
TG521080 (*). De B1141 volgend in zuidoostelijke richting
tot aan de kruising met een secundaire weg bij punt
TG525078 (*). Linksaf de secundaire weg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met een andere secundaire
weg aan de kust bij punt TG531079 (*) (de begrenzing loopt
verder in oostelijke richting tot de kust bij punt
TG532078 (*) en vervolgens langs de kust in zuidelijke richting tot punt TM357400 (*)).

(*) Roostercoördinaten volgens het British National Grid.”

