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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft politieke richtsnoeren vastgesteld met het oog op de voortzetting van de onder-
handelingen met het Europees Parlement over de hervorming van het financieel toezicht in Europa.

Een reeks voorstellen heef ten doel het Europees kader voor toezicht op het financiële stelsel te 
hervormen naar aanleiding van de wereldwijde financiële crisis. Het betreft met name de oprichting 
van een Europees Comité voor systeemrisico’s en van drie Europese autoriteiten voor toezicht op 
de bank-, de verzekerings- en de effectensector. De onderhandelingen met het Parlement moeten het 
mogelijk maken deze nieuwe organen per 1 januari 2011 in te stellen. 

De Raad heeft een besluit genomen waarbij Estland wordt gemachtigd vanaf 1 januari 2011 de 
euro als munt aan te nemen, en hij heeft daartoe de omrekeningskoers van de Estse kroon en de 
euro definitief vastgelegd. Met die beslissing wordt de eurozone uitgebreid van 16 tot 17 lidstaten. 
Estland krijgt ongeveer zes maanden om zich op die overgang voor te bereiden. 

De Raad heeft globale richtsnoeren voor het economisch beleid vastgesteld in het kader van de 
nieuwe strategie "Europa 2020” en in het kader van lopende initiatieven ter verbetering van de 
economische governance van de Europese Unie heeft hij zijn goedkeuring gehecht aan de 
invoering van een "Europees semester" tijdens hetwelk wordt toegezien op het budgettaire en 
structurele beleid van de lidstaten. 

Anderzijds heeft de Raad een buitensporigtekortprocedure ingeleid ten aanzien van Bulgarije, 
Cyprus, Denemarken en Finland, en daarbij aanbevelingen geformuleerd over de te nemen 
maatregelen om het tekort terug te brengen tot onder de referentiewaarde van 3% van het bruto 
binnenlands product. 

Voor vierentwintig van de zevenentwintig lidstaten geldt thans de buitensporigtekortprocedure, 
hetgeen moet worden gezien in het kader van de wereldwijde financiële crisis en de economische 
neergang in 2008 en 2009. In die omstandigheden vormt het Stabiliteits- en Groeipact van de EU 
(waarvan de buitensporigtekortprocedure een onderdeel is) het kader ter ondersteuning van het 
beleid van de lidstaten om snel terug te keren naar solide begrotingssituaties.  

Voorts heeft de Raad de laatste hand gelegd aan het wetgevingsproces betreffende de zogenoemde 
SWIFT-overeenkomst, door met de Verenigde Staten de overeenkomst inzake de doorgifte van 
gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer ten behoeve van het programma voor het 
traceren van terrorismefinanciering te ondertekenen. 
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1  Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België : 
de heer Didier REYNDERS minister van Financiën 
de heer Bernard CLERFAYT staatssecretaris 

Bulgarije: 
de heer Simeon DJANKOV viceminister-president, minister van Financiën 

Tsjechië: 
de heer Tomáš ZĺDEK viceminister van Financiën 

Denemarken: 
de heer Claus HJORT FREDERIKSEN minister van Financiën 

Duitsland: 
de heer Wolfgang SCHÄUBLE minister van Financiën 
de heer Jörg ASMUSSEN staatssecretaris 

Estland: 
de heer Jürgen LIGI minister van Financiën 

Ierland: 
M. Martin MANSERGH onderminister 

Griekenland: 
de heer Giorgos PAPAKONSTANTINOU minister van Financiën 

Spanje: 
Mevrouw Elena SALGADO viceminister-president en minister van Economische 

Zaken en Financiën 

Frankrijk: 
de heer Ramon FERNANDEZ directeur-generaal van de Schatkist 

Italië: 
de heer Giulio TREMONTI minister van Economische Zaken en van Financiën 

Cyprus: 
de heer Charilaos STAVRAKIS minister van Financiën 

Letland:  
de heer Normunds POPENS permanent vertegenwoordiger 

Litouwen: 
de heer Rolandas KRISCIUNAS onderminister 

Luxemburg: 
de heer Luc FRIEDEN minister van Financiën 

Hongarije: 
de heer Gyorgy MATOLCSY minister van Economische Zaken 

Malta: 
de heer Tonio FENECH minister van Financiën 

Nederland: 
de heer Jan Kees de JAGER minister van Financiën 

Oostenrijk: 
de heer Josef PRÖLL vicekanselier en minister van Financiën 

Polen: 
de heer Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister van Financiën 

Portugal: 
de heer Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS minister van Financiën 

Roemenië: 
de heer Sebastian VLADESCU minister van Financiën 

Slovenië: 
de heer Franc KRIŽANIČ minister van Financiën 
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Slowakije: 
de heer Ivan MIKLOŠ viceminister-president en minister van Financiën 

Finland: 
de heer Velipekka NUMMIKOSKI staatssecretaris 

Zweden: 
de heer Anders BORG minister van Financiën 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer George OSBORNE Minister van Financiën (Chancellor of the Exchequer) 

Commissie: 
de heer Olli REHN lid  
de heer Algirdas ŠEMETA lid  
de heer Michel BARNIER lid  

 

Overige deelnemers: 
de heer Jean-Claude JUNCKER voorzitter van de Eurogroep 
de heer Vítor CONSTÂNCIO vicepresident van de Europese Centrale Bank 
de heer Philippe MAYSTADT president van de Europese Investeringsbank 
de heer Thomas WIESER voorzitter van het Economisch en Financieel Comité 
de heer Lorenzo CODOGNO voorzitter van het Comité voor de economische politiek 
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BESPROKEN PUNTEN 

WERKPROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP 

De Raad heeft nota genomen van het door het Belgische voorzitterschap gepresenteerde werk-
programma op het gebied van economische en financiële zaken voor de duur van zijn termijn, van 
juli tot en met december 2010 (doc. 11767/1/10 REV 1).  

In de afgelopen maanden zijn er belangrijke maatregelen genomen om de gevolgen van de 
economische en financiële crisis te verlichten, het vertrouwen van investeerders en consumenten te 
herstellen en economische groei opnieuw mogelijk te maken. Tijdens het Belgische voorzitterschap 
zal de Raad doorgaan met de uitvoering van de vlaggenschipinitiatieven in het kader van de Europa 
2020-strategie voor banen en groei, en zal hij zich beraden op nieuwe maatregelen om de interne 
markt van de EU nieuw leven in te blazen. 

De huidige context wordt echter gekenmerkt door moeilijkheden in de financiële sector, door de 
zwakke economische groei in Europa en door een verslechtering van de overheidsfinanciën in 
verscheidene lidstaten. Extra maatregelen zullen dus nodig zijn om de financiële stabiliteit te 
waarborgen en de overheidsfinanciën te saneren, en het Belgische voorzitterschap is voornemens de 
uitvoering van deze maatregelen op de voet te volgen. 

Wat betreft de hervorming van de financiële sector zal de Raad tijdens het Belgische voorzitter-
schap trachten ervoor te zorgen dat vóór het eind van het jaar nieuwe toezichtsmechanismen worden 
ingesteld. Hij zal verder werk maken van diverse wetgevingsinitiatieven, bijvoorbeeld  betreffende 
de regelgeving inzake hedgefondsen en risicokapitaalfondsen (private equity), derivaten, short 
selling van kredietverzuimswaps en depositogarantiestelsels. 

Wat betreft de sanering van de overheidsfinanciën zal de Raad erop toezien dat meer vaart wordt 
gezet achter de uitvoering van de programma's voor begrotingsconsolidatie en structurele 
hervormingen. Hij zal er ook voor zorgen dat een passend gevolg wordt gegeven aan het eind-
rapport dat in oktober zal worden gepresenteerd door de taskforce economische governance die 
wordt voorgezeten door Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. 

Voor de uitvoering van zijn programma zal het Belgische voorzitterschap voortbouwen op de in het 
eerste semester door het Spaanse voorzitterschap ondernomen werkzaamheden, in overeen-
stemming met het programma van de drie voorzitterschappen (Spanje, België, Hongarije). 
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HERVORMING VAN HET FINANCIEEL TOEZICHT 

Met het oog op de voortzetting van de onderhandelingen met het Europees Parlement heeft de Raad 
politieke richtsnoeren vastgesteld ten aanzien van een reeks teksten die, naar aanleiding van de 
wereldwijde financiële crisis, ten doel hebben het Europees kader voor toezicht op het financiële 
stelsel te hervormen.   

De door de Commissie in het najaar 2009 gepresenteerde voorstellen behelzen: 

– een ontwerp-verordening betreffende macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en 
tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s,  alsmede een ontwerp-
verordening tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken 
betreffende de werking van dat comité; 

– ontwerp-verordeningen tot oprichting van een Europese Bankautoriteit, een Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, en een Europese Autoriteit voor 
effecten en markten; 

– een ontwerp-richtlijn tot wijziging van de bestaande wetgeving1 wat betreft de bevoegd-
heden van deze drie nieuwe autoriteiten. 

Voor de meeste van deze teksten2 geldt de medebeslissingsprocedure Parlement/Raad. De onder-
handelingen met het Parlement moeten de aanneming van deze teksten in eerste lezing mogelijk 
maken, zodat het Europees Comité voor systeemrisico’s en de drie nieuwe toezichtsautoriteiten 
vanaf 1 januari 2011 operationeel kunnen zijn. 

Er is dankzij de reeds gevoerde onderhandelingen al een ruime mate van overeenstemming tussen 
beide instellingen bereikt, maar het is niet mogelijk gebleken om tijdig tot een algemeen akkoord te 
komen en aldus het Parlement in staat te stellen zijn eerste lezing op 8 juli aan te vatten, zoals 
oorspronkelijk was gepland. Het Parlement heeft derhalve besloten de stemming uit te stellen tot 
een volgende plenaire vergadering3. 

De Raad heeft op basis van reeds vastgestelde algemene oriëntaties4 overeenstemming bereikt over 
de door het voorzitterschap ingediende compromisvoorstellen, teneinde de voortzetting van de 
onderhandelingen te vergemakkelijken. Hij heeft zo het aan het voorzitterschap verleende onder-
handelingsmandaat versterkt en het tegelijkertijd voldoende flexibel gemaakt. 

                                                 

1 Richtlijn 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, 2009/65/EG. 

2 Alle teksten, behalve de ontwerp-verordening tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van 
specifieke taken. 

3 De volgende plenaire vergaderingen zijn gepland van 6 tot en met 9 september en van 20 tot en met 
23 september. 

4 Algemene oriëntatie van oktober 2009 betreffende het macrofinanciële gedeelte van het pakket, van 
december 2009 betreffende het microfinanciële gedeelte (d.w.z. de oprichting van de drie 
toezichtsautoriteiten) en van april 2010 betreffende de wijziging van de bestaande wetgeving. 
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FOLLOW-UP VAN DE EUROPESE RAAD VAN JUNI 

De Raad  

– heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van een mededeling over de te 
nemen maatregelen ter verbetering van de coördinatie van het economische beleid in de 
EU (doc. 11807/10). 

– heeft van gedachten gewisseld over de wenselijkheid om een "Europees semester" in te 
voeren, tijdens hetwelk wordt toegezien  op het budgettaire en structurele beleid van de 
lidstaten. 

– is door het voorzitterschap in kennis gesteld van diens voornemens betreffende de 
organisatie van de werkzaamheden voor de rest van het jaar op de door de Europese Raad 
van 17 juni jongstleden besproken gebieden. 

De door de Commissie gepresenteerde mededeling draagt bij tot de werkzaamheden van de 
taskforce die op verzoek van de Europese Raad van maart is opgericht om zich te beraden op 
middelen ter versterking van de budgettaire governance in de EU1. De mededeling bevat voorstellen 
in verband met de planning en de inhoud van de voorgenomen wetgevingsvoorstellen met het oog 
op de uitvoering van de richtsnoeren van de taskforce. 

Tijdens de bijeenkomst van 17 juni heeft de Europese Raad een voortgangsverslag van de voorzitter 
van de taskforce, Herman Van Rompuy, positief  onthaald. Hij heeft de taskforce en de Commissie 
verzocht een eerste reeks richtsnoeren met spoed verder te ontwikkelen en operationeel te maken 
(doc. EU/CO 13/10). De taskforce is van plan haar eindverslag voor te leggen aan de bijeenkomst 
van de Europese Raad in oktober. 

Eén van de eerste initiatieven als gevolg van de werkzaamheden van de taskforce betreft de 
invoering van het "Europese semester" vanaf 2011. In dit verband heeft de Raad het Economisch en 
Financieel Comité verzocht zo spoedig mogelijk de vaststelling voor te bereiden van de nodige 
wijzigingen in de gedragscode voor de uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact, met het oog op 
de opstelling van het nieuwe tijdschema voor de indiening van de stabiliteits- en convergentie-
programma's en van de informatievereisten waaraan die programma's dienen te voldoen. 

                                                 

1 De taskforce heeft haar derde vergadering gehouden in de marge van de zitting van de Raad. 
Zie bladzijde 15. 
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GLOBALE RICHTSNOEREN VOOR HET ECONOMISCH BELEID 

De Raad heeft een aanbeveling aangenomen betreffende nieuwe globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de EU (doc. 11646/10). 

Hij heeft aldus een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de nieuwe Europa 2020-strategie 
voor banen en groei. 

De richtsnoeren in de aanbeveling en in het ontwerp-besluit betreffende de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid1 vormen samen "geïntegreerde richtsnoeren" voor de structurele 
hervormingen die op grond van de nieuwe Europa 2020-strategie moeten worden uitgevoerd. 

Voor nadere bijzonderheden, zie persmededeling 12082/10. 

                                                 

1 De aanneming van het besluit betreffende het werkgelegenheidsbeleid is gepland voor 
oktober, na raadpleging van het Europees Parlement. 
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BUITENSPORIGTEKORTPROCEDURE 

Bulgarije, Denemarken, Cyprus en Finland 

De Raad heeft een buitensporigtekortprocedure ingeleid ten aanzien van Bulgarije, Denemarken, 
Cyprus en Finland, en hij heeft aanbevelingen geformuleerd over de te nemen maatregelen om deze 
situatie te verhelpen. 

De Raad heeft: 

– op grond van artikel 126, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie besluiten aangenomen betreffende het bestaan van buitensporige overheidstekorten in 
deze vier lidstaten na het overschrijden van de referentiewaarde van 3% van het bruto 
binnenlands product (bbp) die in het Verdrag is vastgesteld; 

– op grond van artikel 126, lid 7, van het Verdrag, aanbevelingen aangenomen betreffende 
de maatregelen die zij moeten nemen om hun tekort tot onder 3% van het bpp terug te 
brengen. 

Op basis van de door de betrokken lidstaten verstrekte gegevens is vastgesteld dat de drempel van 
3% in 2009 daadwerkelijk is overschreden in Bulgarije en Cyprus, en wordt verwacht dat deze 
drempel in 2010 zal worden overschreden in Denemarken en Finland. 

Wat betreft de correctie van hun tekorten: 

– is de Raad ten aanzien van Cyprus en Denemarken op basis van de door de Commissie 
gepresenteerde vooruitzichten, van oordeel dat van wege het effect van de wereldwijde 
economische crisis bijzondere omstandigheden de correctie van het tekort op de 
middellange termijn (in plaats van de korte termijn) rechtvaardigen; 

– concludeert de Raad ten aanzien van Bulgarije en Finland daarentegen dat niets een 
afwijking van de standaardtermijn voor het verhelpen van het tekort rechtvaardigt. 

De Raad verzoekt derhalve in zijn aanbevelingen Bulgarije en Finland om hun tekort uiterlijk in 
2011 tot onder de drempel van 3% van het bbp terug te brengen, Cyprus uiterlijk in 2012 en 
Denemarken uiterlijk in 2013. Voor deze vier lidstaten stelt hij 13 januari 2011 als termijn om 
corrigerende maatregelen te nemen. 
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België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, 
Portugal, Slovenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk 

De Raad heeft zich beraden op een mededeling van de Commissie waarin de maatregelen worden 
beoordeeld die België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, 
Portugal, Slovenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk hebben genomen om hun overheidstekort 
terug te brengen tot onder de referentiewaarde van 3% van het bruto binnenlands product (bbp). 

De Raad was het eens met het oordeel van de Commissie dat, rekening houdend met de thans 
beschikbare gegevens: 

– deze dertien lidstaten tot nog toe overeenkomstig de aanbevelingen hebben gehandeld; 

– geen extra maatregelen in dit stadium van de buitensporigtekortprocedure nodig zijn. 

Voor België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije 
geldt de buitensporigtekortprocedure sinds december 2009, voor Ierland, Spanje en Frankrijk sinds 
april 2009 en voor het Verenigd Koninkrijk sinds juli 2008. 

In de tot die lidstaten gerichte aanbevelingen betreffende te nemen corrigerende maatregelen, stelde 
de Raad dat de tekorten uiterlijk in 2012 in België en Italië en uiterlijk in 2013 in Tsjechië, 
Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije onder de drempel van 3% van 
het bbp moesten worden teruggebracht. 

Wat betreft Ierland, Spanje en Frankrijk heeft de Raad zijn aanbevelingen in december 2009 herzien 
als gevolg van een verslechtering van de economische toestand in die landen en gelet op het feit dat 
zij passende maatregelen hadden genomen om aan de aanbevelingen te voldoen. Hij stelt thans 
voorop dat de tekorten uiterlijk in 2013 in Spanje en Frankrijk en uiterlijk in 2014 in Ierland onder 
de drempel van 3% van het bbp moeten worden teruggebracht. 

Wat betreft het Verenigd Koninkrijk heeft de Raad in april 2009 een besluit aangenomen waarin hij 
het gevolg dat is gegeven aan zijn eerste aanbeveling, onvoldoende acht en waarin hij een nieuwe 
aanbeveling heeft geformuleerd. In december 2009 heeft hij deze aanbeveling herzien als gevolg 
van een verslechtering van de economische toestand in het Verenigd Koninkrijk en gelet op feit dat 
het land passende maatregelen had genomen om zich hieraan te conformeren. De Raad stelt thans 
voorop dat het tekort uiterlijk in het begrotingsjaar 2014-2015 onder de drempel van 3% van het 
bbp moet worden teruggebracht. 
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AANNEMING VAN DE EURO DOOR ESTLAND 

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de aanneming door Estland van de euro als 
eenheidsmunt per 1 januari 2011. 

Voorts nam hij een verordening aan tot vaststelling van de vaste omrekeningskoers van de Estse 
kroon ten opzichte van de euro en een verordening tot wijziging van bepaalde technische 
bepalingen betreffende de euro. 

Met het besluit wordt de eurozone uitgebreid tot 17 lidstaten. Estland heeft ongeveer zes maanden 
om zich op die overgang voor te bereiden. Op het ogenblik dat de euro in Estland wordt 
aangenomen worden tegelijk de eurobiljetten en -munten ingevoerd. 

De omrekeningskoers wordt vastgesteld op 15,6466 Estse kronen voor 1 euro, hetgeen overeen-
stemt met de huidige spilkoers van de Estse kroon in het wisselkoersmechanisme van de EU 
(ERM II). 

Op dit ogenblik hanteren 16 van de 27 lidstaten van de EU de euro als munt. De biljetten en munten 
zijn ingevoerd: 

– op 1 januari 2002 in België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Finland; 

– op 1 januari 2007 in Slovenië; 

– op 1 januari 2008 in Cyprus en Malta; en 

– op 1 januari 2009 in Slowakije; 
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DIVERSEN 

Overheidsfinanciën 

De Raad heeft nota genomen van de resultaten van de besprekingen in het Economisch en 
Financieel Comité betreffende een jaarverslag van de Commissie over de overheidsfinanciën in de 
EU. Hij kwam overeen om in het kader van het begrotingstoezicht rekening te houden met de 
belangrijkste boodschappen in dit verslag.  
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BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAAD 

In de marge van de Raad hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: 

– Taskforce economische governance 

De ministers hebben op 12 juli een vergadering bijgewoond van een taskforce economische 
governance die werd geleid door de voorzitter van de Europese Raad, de heer Herman Van 
Rompuy. 

– Eurogroep 

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 12 juli een vergadering van de eurogroep 
bijgewoond. 

– Ontbijtvergadering 

De ministers hebben deelgenomen aan een ontbijtvergadering tijdens welke zij de economische 
toestand hebben besproken en de stand van zaken hebben opgemaakt met betrekking tot de 
stresstests die door de Europese toezichtsautoriteiten in de banksector worden uitgevoerd en die in 
de tweede helft van juli zullen worden bekendgemaakt. De ministers hebben zich beraden op het 
gevolg dat moet worden gegeven aan een recent verslag van Mario Monti, voorzitter van de 
Bocconi-universiteit en voormalig Commissielid voor de interne markt, over de ontwikkeling van 
de interne EU-markt. Zij hebben tevens gesproken over de invoering van een "Europees semester" 
tijdens hetwelk zal worden toegezien op het budgettaire en structurele beleid van de lidstaten 
(zie bladzijde 9). 

* * * 

Tijdens de lunch hebben de ministers de resultaten besproken van de G20-top van 26 en 27 juni te 
Toronto met betrekking tot punten die de Raad aanbelangen. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Vereenvoudigde btw-factureringsregels  

De Raad heeft een richtlijn aangenomen die ten doel heeft de factureringsregels voor de belasting 
over de toegevoegde waarde (btw) te vereenvoudigen, met name wat betreft elektronische 
facturering (doc. 10858/10 + 11339/10 ADD 1). 

De nieuwe richtlijn moet ervoor zorgen dat de belastinginstanties e-facturen aanvaarden onder 
dezelfde voorwaarden als papieren facturen, en dat de juridische belemmeringen voor het door-
zenden en opslaan van e-facturen worden weggenomen. 

Voor nadere bijzonderheden zie persmededeling 12122/10.  

Ontmanteling van de kerncentrale van Kozloduy 

De Raad heeft een verordening aangenomen die voorziet in financiële bijstand van de EU ten 
belope van 300 miljoen euro voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kern-
centrale van Kozloduy in Bulgarije voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 
31 december 2013 (doc. 11557/10). 

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Overeenkomst met de VS inzake de doorgifte van gegevens betreffende het financiële 
berichtenverkeer (SWIFT) 

De Raad heeft de laatste hand gelegd aan het wetgevingsproces betreffende de zogenoemde 
SWIFT-overeenkomst, de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de doorgifte van gegevens 
betreffende het financiële berichtenverkeer ten behoeve van het programma voor het traceren van 
terrorismefinanciering (TFTP).  

Hij heeft het besluit inzake de sluiting van de overeenkomst aangenomen in de versie van 
doc. 11222/1/10 REV 1 + REV 1 COR 1 + REV 1 COR 4. De bijgaande verklaringen staan in het 
document. 
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Deze overeenkomst heeft ten doel het Amerikaanse ministerie van Financiën in staat te stellen in de 
EU opgeslagen gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer te ontvangen en aldus gerichte 
opzoekingen ten behoeve van onderzoek in het kader van terrorismebestrijding mogelijk te maken, 
waarbij een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. De overeenkomst geldt 
voor vijf jaar. Zij zal automatisch worden verlengd met opeenvolgende periodes van één jaar tot 
wanneer een van de partijen de andere in kennis stelt van haar voornemen om de overeenkomst niet 
te verlengen. 

Het TFTP van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft ten doel vermoedelijke terroristen en 
hun geldschieters te identificeren, op te sporen en te vervolgen. Het is kort na de terreuraanslagen 
op 11 september 2001 opgezet. Relevante resultaten van Amerikaanse analyses zijn ter beschikking 
van de EU-lidstaten gesteld en hebben op doeltreffende wijze bijgedragen tot onderzoek naar en 
voorkoming van terreuraanvallen, onder meer op EU-burgers. 

Eurojust - Jaarverslag van het gemeenschappelijk controleorgaan 

De Raad heeft nota genomen van het jaarverslag 2009 van het gemeenschappelijk controleorgaan 
van Eurojust (doc.11544/10). 

http://www.eurojust.europa.eu/ 

VERVOER 

Maritieme veiligheid - Uitrusting van zeeschepen 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de wijziging door de Commissie van 
Richtlijn 96/98/EG inzake uitrusting van zeeschepen, teneinde deze in overeenstemming te brengen 
met de recentelijk bijgewerkte internationale normen (doc.10072/10). 

MILIEU 

Mariene wateren - Standaardcriteria voor de kwaliteitsbeoordeling 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een 
besluit tot vaststelling van criteria en methodologische normen die de lidstaten moeten hanteren bij 
de evaluatie van de kwaliteit van de milieutoestand in mariene wateren (doc.11357/10). 

 


