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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft een mandaat aangenomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd te 
onderhandelen over geactualiseerde overeenkomsten inzake belastingheffing op inkomsten uit 
spaargelden met Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra en San Marino. 

Doel is ervoor te zorgen dat deze vijf landen maatregelen blijven toepassen die gelijkwaardig zijn 
aan de EU-richtlijn inzake belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die momenteel wordt 
gewijzigd.  

De Raad heeft conclusies aangenomen over belastingontduiking en belastingfraude, waarin wordt 
benadrukt dat de inspanningen op nationaal, uniaal en mondiaal niveau moeten worden gebundeld 
en de steun voor de werkzaamheden in de G8, de G20 en de OESO op het gebied van de 
automatische uitwisseling van informatie wordt bevestigd.  

Deze aangelegenheden zullen tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 mei worden 
geëvalueerd. 

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 voor de 
EU-begroting 2013. 

Hij heeft conclusies aangenomen over: 

– macro-economische onevenwichtigheden, in het licht van de diepgaande evaluaties van 
onevenwichtigheden in dertien lidstaten; 

– SEPA, de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte; 

– de snelstartfinanciering van maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. 

De Raad heeft tevens zijn tevredenheid uitgesproken over het compromis dat met het Europees 
Parlement is bereikt over een ontwerprichtlijn inzake hypothecair krediet. 
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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 Koen GEENS minister van Financiën 

Bulgarije: 
de heer Kalin HRISTOV minister van Financiën 

Tsjechië: 
de heer Miroslav KALOUSEK minister van Financiën 

Denemarken: 
mevrouw Margrethe VESTAGER minister van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken 

Duitsland: 
de heer Wolfgang SCHÄUBLE minister van Financiën 

Estland: 
de heer Jürgen LIGI minister van Financiën 

Ierland: 
de heer Michael NOONAN minister van Financiën 
de heer Brian HAYES onderminister bij het ministerie van Overheidsuitgaven en 

Hervormingen, belast met de Hervorming van 
Overheidsdiensten en Openbare Werken 

Griekenland: 
de heer Ioannis STOURNARAS minister van Financiën 

Spanje: 
de heer Luis DE GUINDOS JURADO minister van Economische Zaken en 

Concurrentievermogen 

Frankrijk: 
de heer Pierre MOSCOVICI minister van Economische Zaken en Financiën 

Italië: 
de heer Fabrizio SACCOMANNI minister van Economische Zaken en Financiën 

Cyprus: 
de heer Charis GEORGIADES minister van Financiën 

Letland: 
de heer Andris VILKS minister van Financiën 

Litouwen: 
de heer Rimantas ŠADŽIUS minister van Financiën 

Luxemburg: 
de heer Luc FRIEDEN minister van Financiën 

Hongarije: 
de heer Mihály VARGA minister van Nationale Economie 

Malta: 
de heer Edward SCICLUNA minister van Financiën 

Nederland: 
de heer Jeroen DIJSSELBLOEM minister van Financiën 

Oostenrijk: 
mevrouw Maria FEKTER minister van Financiën 

Polen: 
de heer Jacek ROSTOWSKI minister van Financiën 
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Portugal: 
de heer Vítor GASPAR minister van staat, minister van Financiën 

Roemenië: 
de heer Liviu VOINEA gedelegeerd minister van Begroting, ministerie van 

Overheidsfinanciën  

Slovenië: 
de heer Uroš ČUFER minister van Financiën 

Slowakije: 
de heer Peter KAŽIMÍR viceminister-president en minister van Financiën 

Finland: 
mevrouw Jutta URPILAINEN viceminister-president, minister van Financiën 

Zweden: 
de heer Anders BORG minister van Financiën 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer George OSBORNE minister van Financiën 

 

Commissie: 
de heer Olli REHN vicevoorzitter 
de heer Michel BARNIER lid 
de heer Algirdas ŠEMETA lid 
de heer Janusz LEWANDOWSKI lid 

 

Overige deelnemers: 
de heer Jörg ASMUSSEN directielid van de Europese Centrale Bank 
de heer Werner HOYER president van de Europese Investeringsbank 
de heer Thomas WIESER voorzitter van het Economisch en Financieel Comité 
de heer Hans VIJLBRIEF voorzitter van het Comité voor de economische politiek 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 
de heer Vladimir DROBNJAK permanent vertegenwoordiger 
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BESPROKEN PUNTEN 

BANKHERSTEL EN BANKAFWIKKELING 

De Raad heeft zich beraden op een voorstel voor een richtlijn betreffende de totstandbrenging van 
een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, 
en daarbij vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van een instrument inzake de inbreng van 
de particuliere sector ("bail-in"). 

Na de bespreking concludeerde het voorzitterschap dat er met het oog op een akkoord een 
evenwicht moet worden gevonden tussen een geharmoniseerde benadering van de bail-in en een 
beperkte nationale flexibiliteit bij de toepassing ervan. Het voorzitterschap verklaarde het dossier 
opnieuw aan de Raad te zullen voorleggen tijdens de zitting op 21 juni, teneinde overeenstemming 
over de richtlijn te bereiken. 

Bij wijze van samenvatting van de bespreking wees het voorzitterschap op convergerende 
standpunten op de volgende gebieden: 

– algemene overeenstemming over een ruime werkingssfeer van de bail-in, met een beperkte 
lijst van welomschreven uitsluitingen; 

– algemene overeenstemming dat de mate van verliesabsorberend vermogen moet worden 
aangepast aan het toepassingsgebied van de uitsluitingen; 

– aangezien deposito's onder 100 000 euro altijd volledig worden gewaarborgd door de 
depositogarantiestelsels, was er overeenstemming onder de meeste lidstaten dat voor de 
depositogarantiestelsels eveneens bevoorrechting van deposanten moet gelden; 

– algemene aanzienlijke steun voor bevoorrechting van deposanten (d.w.z. de laatste 
categorie activa die zal worden ingebracht) voor deposito's boven 100 000 euro, met een 
aantal voorbehouden bij het bevoorrechten van deposito's van grote ondernemingen. 

Het voorzitterschap was zich er tevens van bewust dat enkele landenspecifieke punten van zorg 
moeten worden aangepakt, meer bepaald wat betreft eurozone-versus-niet-eurozonekwesties. 

Het richtlijnvoorstel heeft ten doel de nationale autoriteiten gemeenschappelijke bevoegdheden en 
instrumenten te verschaffen om bankcrises in de kiem te smoren en voor een ordelijke afwikkeling 
te zorgen voor financiële instellingen in geval van faling, waarbij essentiële bankactiviteiten worden 
gevrijwaard en de blootstelling van de belastingbetalers aan verliezen tot een minimum wordt 
beperkt. Daartoe wordt voorzien in een reeks instrumenten om mogelijke crises bij banken aan te 
pakken in drie stadia: voorbereiding en preventie, vroegtijdige interventie en afwikkeling.  
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Het inbrenginstrument zou in het afwikkelingsstadium de afwikkelingsautoriteiten de bevoegdheid 
geven om vorderingen van aandeelhouders en crediteuren van instellingen die falen of 
waarschijnlijk zullen falen, af te schrijven dan wel in aandelenkapitaal om te zetten.  

Op grond van de richtlijn zouden de lidstaten tevens van tevoren afwikkelingsfondsen moeten 
instellen om ervoor te zorgen dat de afwikkelingsinstrumenten daadwerkelijk kunnen worden 
toegepast. 

Doel van het voorstel is het omzetten in EU-recht van de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de 
G20-top van november 2008 in Washington D.C., waar de leiders hebben opgeroepen tot een 
herziening van de afwikkelingsregelingen en de faillissementswetgeving, zodat deze een ordelijke 
liquidatie van grote complexe grensoverschrijdende financiële instellingen mogelijk maken. 

De richtlijn moet op grond van artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie door de Raad bij gekwalificeerde meerderheid worden aangenomen, in overeenstemming met 
het Europees Parlement. 
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EU-BEGROTING - ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 2 VOOR 2013 

De Raad heeft op basis van een voorstel van het Ierse voorzitterschap (9359/13) een politiek 
akkoord bereikt over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 voor 2013. 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 voor 2013 is bedoeld om uitstaande betalingsbehoeften in 
de EU-begroting 2013 te dekken. De Raad is overeengekomen om in eerste instantie 7,3 miljard 
euro uit te trekken en dit bedrag voornamelijk te besteden aan maatregelen om economische groei te 
ondersteunen, banen te scheppen en de werkloosheid, vooral onder jongeren, tegen te gaan.  

De Raad heeft tevens een verklaring aangenomen waarin hij zich bereid verklaart alle nodige extra 
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de verplichtingen van de EU in 
een tweede fase, wanneer de Commissie beschikt over meer informatie over de uitvoering, de 
herschikkingsmogelijkheden en de begrotingsinkomsten.  

In een tweede verklaring benadrukt de Raad de politieke strekking van de overeenkomst, en kondigt 
hij aan dat hij zijn standpunt ten aanzien van dit ontwerp van gewijzigde begroting formeel zal 
vaststellen in een later stadium, parallel met de afronding van de besprekingen over het meerjarig 
financieel kader (MFK) van de EU voor de periode 2014-2020. De ministers benadrukten dat er 
geen akkoord is zolang niet over alles een akkoord is bereikt. 

De EU-begroting voor 2013, zoals die eind vorig jaar is overeengekomen door de Raad en het 
Europees Parlement, beloopt 132, 8 miljard euro aan betalingskredieten en 150,9 miljard euro aan 
vastleggingskredieten. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09359.nl13.pdf
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BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN 

- Overeenkomsten met derde landen 

De Raad heeft een mandaat aangenomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd te onderhandelen 
over wijzigingen in de overeenkomsten inzake belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen 
de EU en Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra en San Marino. 

Doel is ervoor te zorgen dat deze vijf landen maatregelen blijven toepassen die gelijkwaardig zijn 
aan de EU-richtlijn inzake belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die momenteel wordt 
gewijzigd. De Commissie zal onderhandelen op basis van een ontwerprichtlijn tot wijziging van de 
richtlijn spaarbelasting (2003/48/EG), waarmee wordt beoogd deze doeltreffender te maken en 
bepaalde lacunes op te vullen om omzeiling te voorkomen. 

Voor meer informatie, zie hierna. 

- Ontwerprichtlijn 

De Raad heeft zich beraden op een ontwerprichtlijn ter aanscherping van de EU-richtlijn inzake 
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden (2003/48/EG). 

Hij is overeengekomen hierop in een komende zitting terug te komen in het licht van de 
opmerkingen van de ministers. 

De ontwerpwijzigingen in Richtlijn 2003/48/EG houden rekening met de veranderingen op het 
gebied van spaarproducten en de ontwikkelingen in het gedrag van beleggers sinds de richtlijn in 
2005 in werking is getreden. Doel is de werkingssfeer van de richtlijn uit te breiden tot alle soorten 
inkomsten uit spaargelden, alsook tot producten die rente of soortgelijke inkomsten opleveren, en te 
voorzien in een "look-through"-aanpak voor het vaststellen van de uiteindelijk gerechtigden1. 

Richtlijn 2003/48/EG verplicht de lidstaten tot het automatisch uitwisselen van gegevens zodat 
rentebetalingen die in een lidstaat aan ingezetenen van andere lidstaten zijn verricht, 
overeenkomstig het recht van de fiscale woonstaat kunnen worden belast. Gedurende een 
overgangsperiode kunnen Luxemburg en Oostenrijk, in plaats van informatie over spaarders te 
verstrekken, een bronbelasting heffen op rentebetalingen aan spaarders die in andere lidstaten 
wonen2. 

                                                 
1 Dit wil zeggen dat er "redelijke maatregelen" zullen worden genomen om "de identiteit van 

de uiteindelijk gerechtigde" vast te stellen. 
2 Luxemburg heeft recentelijk aangekondigd dat het vanaf 1 januari 2015 niet langer gebruik 

zal maken van de overgangsregelingen en automatisch gegevens zal uitwisselen op grond 
van Richtlijn 2003/48/EG. 
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In het kader van overeenkomsten met de EU die in 2004 zijn ondertekend, passen Zwitserland, 
Liechtenstein, Monaco, Andorra en San Marino maatregelen toe die gelijkwaardig zijn aan die van 
de richtlijn. Ook Guernsey, Jersey, het Eiland Man en zeven Caribische gebieden1 doen dit, op 
grond van bilaterale overeenkomsten die met elk van de lidstaten zijn gesloten. 

Gelijkwaardige maatregelen in de huidige overeenkomsten behelzen de automatische uitwisseling 
van informatie óf het heffen van een bronbelasting op rentebetalingen aan spaarders die in de EU 
wonen. Een deel van de inkomsten uit de bronbelasting wordt overgeheveld naar de fiscale 
woonstaat van de spaarder. 

De richtlijn heeft als rechtsgrondslag artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zodat de vaststelling door de Raad moet gebeuren met eenparigheid van stemmen, 
na raadpleging van het Europees Parlement. 

                                                 
1 Afhankelijke en geassocieerde gebieden van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
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BELASTINGONTDUIKING EN BELASTINGFRAUDE - Conclusies 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"De Raad: 

1. BEVESTIGT dat "alle lidstaten het belang erkennen van daadwerkelijke stappen om 
belastingontduiking en belastingfraude te bestrijden", en ONDERKENT dat agressieve 
fiscale planning moet worden aangepakt. 

2. ONDERKENT dat de inspanningen op nationaal, Europees en mondiaal niveau adequaat 
moeten worden gebundeld om belastingfraude, belastingontduiking alsmede agressieve 
fiscale planning te bestrijden.  

3. STEUNT in dit verband verdere inspanningen op nationaal niveau, op het niveau van de 
EU, de G8, de G20 en de OESO, en op mondiaal niveau op het gebied van de automatische 
uitwisseling van informatie en het verbeteren van de implementatie en handhaving van de 
standaarden inzake informatie over de uiteindelijk gerechtigden die relevant is voor 
belastingdoeleinden. NEEMT ER NOTA VAN dat dit verschil kan uitmaken op het gebied 
van het bedrijfsgeheim. 

4. NEEMT ER NOTA VAN dat lidstaten onderhandelingen aan het voeren zijn over 
intergouvernementele overeenkomsten met derde landen teneinde velerlei gegevens 
automatisch uit te wisselen, 

5. en IS in dat verband VERHEUGD dat Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het UK 
hebben afgesproken te werken aan een multilaterale proeffaciliteit voor uitwisseling 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het met de VS overeengekomen model, om aldus bij te 
dragen tot de uitwerking van een nieuwe mondiale standaard; neemt er nota van dat de EU 
een cruciale rol te spelen heeft bij het ondersteunen en propageren van de wereldwijde 
aanvaarding van die standaarden, en is verheugd over de toezegging van de Britse 
overzeese gebieden en het eiland Man dat zij zullen meedoen aan het proefproject en over 
de grote belangstelling van Guernsey. 

6. STEUNT de verdere inspanningen op het niveau van de OESO inzake grondslaguitholling 
en winstverschuiving (BEPS) en HERINNERT AAN de conclusies van de Europese Raad 
van 13 en 14 maart 2013 over de noodzaak van nauwe samenwerking met de OESO en de 
G20 om internationaal aanvaarde normen ter voorkoming van grondslaguitholling en 
winstverschuiving te ontwikkelen en NEEMT in het bijzonder NOTA VAN het verzoek 
van de Europese Raad aan de Europese Unie om haar standpunten te coördineren. NEEMT 
ER NOTA VAN dat deze coördinatie zal plaatsvinden via de geëigende Raadsinstanties, 
waaronder de groep op hoog niveau, en IS ermee INGENOMEN dat de vooruitgang ter 
zake op internationaal niveau op de voet wordt gevolgd. De EU dient daartoe haar 
juridisch kader nauwlettend in het oog te houden en na te gaan op welke punten 
gemeenschappelijke oplossingen het meest doeltreffend en efficiënt zouden zijn. 
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7. IS INGENOMEN MET de werkzaamheden van de Commissie inzake de ontwikkeling van 
maatregelen ter bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale 
planning. De Raad ONDERKENT met name de nuttige rol die het actieplan van de 
Commissie (17637/12) en de twee aanbevelingen, over agressieve fiscale planning 
(17617/12) en over goed bestuur in belastingzaken in derde landen (17669/12), in dit 
opzicht kunnen spelen. 

8. NEEMT NOTA van het niet-verbindende karakter van de aanbevelingen, overeenkomstig 
artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin is 
bepaald dat "aanbevelingen … niet verbindend zijn".  

9. BEVESTIGT de conclusies van de Raad Ecofin van 13 november 2012, waarin de Raad 
aangeeft wat voor hem wèl en wat geen prioriteit heeft inzake directe en indirecte 
belastingen voor bepaalde terreinen van zijn werkzaamheden op korte termijn op het 
gebied van belastingfraude en belastingontduiking; daarmee dient rekening te worden 
gehouden bij de verdere bestudering van op het actieplan (17637/12) gebaseerde 
maatregelen. 

10. BEKLEMTOONT dat de maatregelen ter bestrijding van belastingfraude en belasting-
ontduiking binnen de Europese Unie het subsidiariteitsbeginsel en de bevoegdheid van de 
lidstaten op het gebied van belastingaangelegenheden volledig onverlet moeten laten. 

11. HERINNERT aan de lopende besprekingen in de Raad over de bestrijding van belasting-
fraude en belastingontduiking en neemt er nota van dat de lidstaten thans uitvoering geven 
aan de bestaande wettelijke maatregelen, met name de richtlijnen van de Raad betreffende 
de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en de richtlijn van de Raad 
betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die 
voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen. 

12. VERZOEKT de Groep gedragscode (belastingregeling voor ondernemingen) voort te gaan 
met de uitwerking van oplossingen voor de problemen die worden veroorzaakt door 
incongruente behandelingen van hybride entiteiten en instrumenten, roept de groep op 
spoedig met oplossingen daarvoor te komen, NEEMT in dat verband tevens NOTA VAN 
de desbetreffende werkzaamheden in andere internationale fora, en VERZOEKT voorts de 
Groep gedragscode terdege rekening te houden met de werkzaamheden die ter zake in 
andere internationale fora worden verricht. 

13. NEEMT AKTE VAN de werkzaamheden in de voorbereidende instanties van de Raad om 
de strijd tegen btw-fraude op te voeren en VAN de inspanningen van het Ierse voorzitter-
schap om die fraude op brede basis te bestrijden, en roept op tot inspanningen om naar 
oplossingen te blijven zoeken die voor alle lidstaten aanvaardbaar zijn. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st17/st17637.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st17/st17617.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st17/st17669.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st17/st17637.nl12.pdf
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14. NEEMT NOTA VAN het voornemen van het voorzitterschap om het Internationaal 
Consortium van onderzoeksjournalisten schriftelijk te verzoeken de namen en nadere 
gegevens van alle EU-burgers op de "offshore leaks"-lijst (offshorelekken) via de 
betrokken bevoegde autoriteiten aan de lidstaten mede te delen. 

Aanbeveling over agressieve fiscale planning (17617/12) 

15. ONDERKENT dat agressieve fiscale planning een mondiaal probleem is waarbij wordt 
geprofiteerd van de technische details van een belastingsysteem of van incongruenties 
tussen twee of meer belastingsystemen ten einde de verschuldigde belasting te 
verminderen. De lidstaten ondervinden problemen wanneer het erom gaat hun nationale 
belastinggrondslagen te beschermen tegen uitholling door agressieve fiscale planning. Om 
de werking van de interne markt te verbeteren en de belastinginkomsten te beschermen, 
moeten de lidstaten worden aangemoedigd alles in het werk te stellen om, waar passend, 
agressieve fiscale planning aan te pakken, hetgeen zou helpen om bestaande verstoringen 
terug te dringen.  

16. ROEPT de lidstaten OP in voorkomend geval na te gaan in hoeverre in hun huidige 
nationale juridisch kader een algemene "anti-ontwijkingsregel" kan worden opgenomen op 
grond waarvan, conform de EU-verdragen, metterdaad kan worden opgetreden tegen 
fiscale regelingen die misbruik inhouden. 

17. VERZOEKT de lidstaten na te gaan of het wenselijk is een algemene anti-ontwijkingsregel 
in hun nationale wetgeving op te nemen, zoals wordt voorgesteld in de aanbeveling 
(17617/12). 

18. ONDERSTREEPT dat er concrete actie tegen dubbele niet-belasting moet worden 
ondernomen via verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, met volledige 
inachtneming van de bevoegdheid van de lidstaten bij bilaterale onderhandelingen over 
verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, en van het subsidiariteitsbeginsel, en 
rekening houdend met alle relevante factoren in de loop van onderhandelingen. 

Aanbeveling over goed bestuur in belastingaangelegenheden in derde landen (17669/12) 

19. BEVESTIGT zich te willen inzetten voor de inachtneming van de beginselen van goed 
bestuur op belastinggebied (transparantie, uitwisseling van informatie en billijke 
belastingconcurrentie) door derde landen. 

20. BELOOFT verder te onderzoeken hoe er het best voor kan worden gezorgd dat derde 
landen aan passende normen inzake goed bestuur in belastingzaken voldoen. 
MEMOREERT de OESO- lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden en VRAAGT om na 
te gaan of het wenselijk is een Europese lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden uit 
derde landen op te stellen. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st17/st17617.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st17/st17617.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st17/st17669.nl12.pdf
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21. STEUNT de lopende werkzaamheden van de Groep gedragscode (belastingregeling voor 
ondernemingen). MOEDIGT de lidstaten en de Commissie AAN nauw met de OESO en 
het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (het 
Wereldforum inzake transparantie en inlichtingenuitwisseling voor belastingdoeleinden) 
samen te werken bij het uitwerken van actieplannen ter bestrijding van het gebrek aan 
transparantie en schadelijke belastingpraktijken in derde landen. 

Toekomstige werkzaamheden 

22. VERZOEKT de komende voorzitterschappen hun werkzaamheden voort te zetten teneinde 
de meest geschikte manieren te vinden om belastingfraude, belastingontduiking en 
agressieve fiscale planning op nationaal, EU- en mondiaal niveau aan te pakken en zich 
nog meer in te zetten voor de inachtneming door derde landen van normen van goed 
bestuur in belastingzaken, en onderstreept daarbij het belang van nauwere samenwerking 
met de OESO en de G20, en van het uitwisselen van standpunten, ervaringen en beste 
praktijken tussen de lidstaten."  
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MACRO-ECONOMISCHE ONEVENWICHTIGHEDEN -  
DIEPGAANDE EVALUATIES - Conclusies 

De Raad heeft zich beraden op de diepgaande evaluaties van de macro-economische oneven-
wichtigheden in dertien lidstaten, die de Commissie afgelopen maand heeft bekendgemaakt. Hij 
heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"De Raad (ECOFIN): 

1.  JUICHT TOE dat de Commissie de diepgaande evaluaties voor dertien lidstaten die in het 
waarschuwingsmechanismeverslag 2013 waren aangemerkt als een nadere analyse 
behoevend, en de begeleidende Mededeling met de belangrijkste resultaten van de 
diepgaande evaluaties heeft gepubliceerd; ERKENT dat de diepgaande evaluaties een 
grondige analyse behelzen van de oorzaken en de aard van de onevenwichtigheden in de 
geëvalueerde lidstaten, landenspecifieke omstandigheden in aanmerking nemen en 
rekening houden met kwalitatieve landenspecifieke informatie en relevante analyse-
instrumenten; en ONDERSTREEPT het nut van de dialoog tussen de Commissie en de bij 
de voorbereiding van de diepgaande evaluaties betrokken lidstaten, die bijdraagt tot een 
eigen inbreng op nationaal niveau; 

2.  IS HET EROVER EENS dat de dertien geëvalueerde lidstaten onderhevig zijn aan macro-
economische onevenwichtigheden van diverse aard en omvang; ONDERSTREEPT dat 
beleidsmatig optreden en vaste wil tot structurele hervormingen in die 13 lidstaten 
noodzakelijk is om de onevenwichtigheden op duurzame wijze aan te pakken en aldus een 
passend klimaat voor duurzame groei en werkgelegenheid te creëren; ROEPT de lidstaten 
OP de tijdige uitvoering van beleidsreacties en hervormingen voort te zetten en ERKENT 
dat voortdurend toezicht op het optreden van de lidstaten noodzakelijk is; en VERZOEKT 
de Commissie voor de lidstaten die met macro-economische onevenwichtigheden kampen 
doelgerichte aanbevelingen te formuleren in de context van het Europees semester. 

3.  VERZOEKT de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten voort te werken aan 
de ontwikkeling van analyse-instrumenten voor de beoordeling van alle soorten 
onevenwichtigheden en aan de analyse van de economische en financiële overloopeffecten 
die de vlotte werking van de EMU negatief kunnen beïnvloeden of de aanpassing in andere 
lidstaten kunnen hinderen.  
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4. ONDERSTREEPT dat de algehele integriteit van het EU-kader voor economische 
governance en de daadwerkelijke uitvoering van de procedure voor macro-economisch 
toezicht, waaronder met name het correctief deel van de procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden voor landen die kampen met buitensporig geachte onevenwichtig-
heden, moeten worden gewaarborgd; ERKENT het standpunt van de Commissie dat er 
buitensporige onevenwichtigheden bestaan in Spanje en Slovenië; NEEMT NOTA van het 
voornemen van de Commissie de beleidsmaatregelen als uiteengezet in de nationale 
hervormingsprogramma's en stabiliteitsprogramma's van die lidstaten te evalueren om te 
bepalen of de geplande beleidsmaatregelen volstaan om aan de uitdagingen het hoofd te 
bieden en VERZOEKT de Commissie op basis van die evaluatie te overwegen of het 
noodzakelijk is stappen te ondernemen uit hoofde van de procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden."  
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ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van twee mededelingen over de 
verdere ontwikkeling van de economische en monetaire unie (EMU) van de EU. Hij heeft hierover 
kort van gedachten gewisseld. 

De mededelingen hebben betrekking op: 

– de invoering van een "instrument voor convergentie en concurrentievermogen" (6849/13); 

– ex-antecoördinatie van hervormingen van het nationaal economisch beleid (6849/13). 

Zij vormen een vervolg op de werkzaamheden van de Europese Raad, die afgelopen december zijn 
voorzitter heeft verzocht om in juni 2013, na overleg met de lidstaten, mogelijke maatregelen en 
een tijdschema voor de verdere ontwikkeling van de EMU te presenteren. 

In de mededeling over het instrument voor convergentie en concurrentievermogen worden opties 
geformuleerd betreffende contractuele afspraken met lidstaten om specifieke hervormingen uit te 
voeren, alsook betreffende financiële steun om hen te helpen bij de uitvoering daarvan. 

Het concept ex-antecoördinatie van plannen voor belangrijke hervormingen van het economische 
beleid is in het zogenoemde begrotingspact1 ingevoerd. De te coördineren hervormingen moeten 
gericht zijn op concurrentiekracht, werkgelegenheid, de werking van de markten voor producten en 
diensten, netwerkindustrieën, belastingstelsels, financiële stabiliteit en budgettaire houdbaarheid.  

                                                 
1 "Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie" 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st06/st06849.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st06/st06849.nl13.pdf
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FOLLOW-UP VAN INTERNATIONALE FINANCIËLE BIJEENKOMSTEN 

De Raad heeft nota genomen van de resultaten van internationale financiële bijeenkomsten die van 
18 tot en met 21 april te Washington D.C. plaatsvonden, namelijk: 

– de bijeenkomst van de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken 
van de G20; 

– de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomsten van het IMF en de Wereldbank. 

De besprekingen in Washington hadden betrekking op de economische situatie wereldwijd, het 
G20-raamwerk voor groei, de hervorming van de internationale financiële architectuur, financiële 
regulering, en financiering van investeringen. 
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DIVERSEN 

De Raad is door het voorzitterschap geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de 
volgende wetgevingsdossiers:  

– Hypothecair krediet  

– Bankentoezicht (gemeenschappelijk toezichtsmechanisme)  

– Kapitaalvereisten ("RKV IV") 

– Transparantie 

– Markten voor financiële instrumenten ("MiFID") 

– Marktmisbruik ("MAR") 

– Bestrijding van het witwassen van geld 

Hij is tevens in kennis gesteld van een recent initiatief van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk over de uitbreiding van de automatische uitwisseling van informatie op het 
gebied van belastingen ("G5"-proefproject). 
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BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAADSZITTING 

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

– Informele dialoog met het Europees Parlement 

Vertegenwoordigers van de Raad en het Europees Parlement hebben op 13 mei een informele 
vergadering gehouden, waarbij vooral aandacht is besteed aan bankherstel en bankafwikkeling, aan 
markten voor financiële instrumenten, en aan het proces van het Europees semester en de verdere 
ontwikkeling van de economische en monetaire unie van de EU.  

– Eurogroep 

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 13 mei een vergadering van de Eurogroep 
bijgewoond. 

– Jaarvergadering van de gouverneurs van de EIB 

De ministers zijn in hun hoedanigheid van gouverneurs van de Europese Investeringsbank 
bijeengekomen voor de jaarvergadering van de gouverneurs van de EIB. 

– Ministerieel werkontbijt 

De ministers hebben tijdens een werkontbijt de economische situatie besproken, rekening houdend 
met de voorjaarsprognoses van de Commissie. Zij bespraken ook onderwerpen in verband met 
belastingontduiking en belastingfraude, ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad 
op 22 mei. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Klimaatfinanciering - snelstartfinanciering - Conclusies  

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"De Raad: 

1. NEEMT NOTA van de toezegging van de EU en haar lidstaten om gedurende de periode 
2010-2012 cumulatief 7,2 miljard EUR ter beschikking te stellen voor snelstart-
financiering; ONDERSTREEPT dat, ondanks de moeilijke economische situatie en de 
geringe budgettaire manoeuvreerruimte, de EU en haar lidstaten hun toezegging meer dan 
nagekomen zijn met de beschikbaarstelling van 7,34 miljard euro voor snelstart-
financiering; 

2. HECHT ZIJN GOEDKEURING AAN het officiële verslag voor 2012 over snelstart-
financiering door de EU en haar lidstaten, waarmee de periode van snelstartfinanciering 
wordt afgesloten; BEVESTIGT dat de EU en haar lidstaten in 2012 in totaal 2,67 miljard 
euro hebben uitgetrokken om hun toezegging in het kader van de snelstartfinanciering 
gestand te doen; 48% daarvan is bestemd voor de financiering van mitigatiemaatregelen, 
28% voor de ondersteuning van adaptatiemaatregelen, 12% voor het tegengaan van 
ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden en 12% voor sectoroverschrijdende 
activiteiten en activiteiten die niet slechts in één categorie kunnen worden ingedeeld; 
WIJST EROP dat capaciteitsopbouw een belangrijk doel van de verstrekte financiering 
was en dat de investeringen in capaciteitsverbetering naar verwacht de concrete resultaten 
qua mitigatie, alsmede het rendement van verdere investeringen in adaptatie, een duwtje in 
de rug zullen geven; VERZOEKT de Commissie de gegevens in het verslag betreffende de 
snelstartfinanciering waar nodig bij te werken, zodat het alle verdere informatie bevat die 
vóór de indiening bij de UNFCCC is ontvangen; ONDERSTREEPT dat actief moet 
worden verder gewerkt aan de totstandkoming van internationaal overeengekomen normen 
inzake monitoring, rapportage en verificatie van klimaatfinancieringsstromen; 
BEVESTIGT dat hij verslag zal blijven uitbrengen over de klimaatfinancieringsstromen 
overeenkomstig de besluiten van de UNFCCC in Doha.  



 14.V.2013 
 

   
9405/13   23 
  NL 
 

3. IS INGENOMEN met de vooruitgang die tijdens de Conferentie van de Partijen (CoP18) 
in Doha geboekt is op de weg naar een wereldwijde juridisch bindende overeenkomst 
betreffende klimaatverandering, die uiterlijk in 2015 universeel van toepassing zou zijn; 
ONDERSTREEPT hoe belangrijk het is dat de EU, zoals bepaald in het besluit van Doha, 
samen met andere ontwikkelde landen na 2012 steun blijft verlenen; en HERHAALT dat 
de EU en haar lidstaten daartoe na 2012 aan de klimaatfinanciering blijven bijdragen; 
MEMOREERT dat sommige lidstaten al vrijwillige bijdragen voor klimaatfinanciering 
voor een totaalbedrag van 5,5 miljard euro uit hun desbetreffende financierings-
voorzieningen hebben aangekondigd; IS INGENOMEN met de afspraak om het 
werkprogramma inzake langetermijnfinanciering te verlengen in 2013; dit zal wellicht van 
nut zijn bij het zoeken naar manieren om meer middelen voor klimaatfinanciering 
beschikbaar te stellen in de context van betekenisvolle mitigatiemaatregelen en 
transparantie op implementatievlak, en IS INGENOMEN met het verzoek om bijdragen 
van ontwikkelde landen die partij zijn aan de UNFCCC in september 2013; SPOORT 
AAN tot nader onderzoek naar de wijze waarop overheidsmaatregelen de particuliere 
sector kunnen betrekken bij adaptatie- en mitigatie-activiteiten.  

4. MEMOREERT de conclusies van de Raad over klimaatfinanciering van november 2012; 
HERHAALT in dit verband dat de EU samen met andere ontwikkelde landen op 
constructieve wijze moet blijven zoeken naar manieren om de klimaatfinanciering in de 
periode 2013-2020 uit te breiden door te putten uit zeer uiteenlopende publieke en 
particuliere, bilaterale en multilaterale bronnen, inclusief alternatieve financierings-
bronnen; dit is nodig teneinde de internationaal toegezegde langetermijndoelstelling te 
halen om tegen 2020 gezamenlijk 100 miljard USD per jaar vrij te maken in de context van 
betekenisvolle mitigatiemaatregelen en transparantie bij de uitvoering ervan; 
ONDERSTREEPT dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden tussen de ontwikkelde 
landen en HERHAALT zijn oproep tot opkomende economieën om de aanpassing aan en 
de beperking van de klimaatverandering mee te helpen financieren in verhouding tot hun 
respectieve verantwoordelijkheden en capaciteiten."  

SEPA (gemeenschappelijke eurobetalingsruimte) - Conclusies 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"De Raad: 

1. STEUNT nadrukkelijk de doelstelling van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA): de totstandbrenging van een geïntegreerde, concurrerende en vernieuwende 
interne markt voor betalingsdiensten voor kleinhandel in euro in de EU, zonder 
onderscheid tussen grensoverschrijdende en nationale betalingen in euro's.  
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2. IS TEVREDEN over de geslaagde inwerkingtreding op 31 maart 2012 van Verordening 
(EU) nr. 260/2012 waarin een einddatum wordt gesteld voor de omschakeling van 
nationale overschrijvingen en incasso's naar geharmoniseerde SEPA-overschrijvingen 
(SCT) en SEPA-incasso's (SDD) per 1 februari 2014 voor betalingen in euro's in lidstaten 
van de eurozone; en BEVESTIGT dat dit een zeer belangrijke stap is in de richting van een 
echt geïntegreerde markt voor kleinhandelsbetalingen in euro's. 

3. BETREURT het dat de huidige omschakeling naar de SEPA in de lidstaten, op een paar 
uitzonderingen na, nog lang niet is afgerond (zoals blijkt uit een recent verslag van de 
Europese Centrale Bank). ONDERKENT dat van alle deelnemers aan de SEPA de kleine 
en middelgrote ondernemingen, de kleine overheden en plaatselijke autoriteiten het minst 
goed op de hoogte zijn van de omschakeling naar de SEPA en het minst goed op de 
huidige omschakeling zijn voorbereid; en STELT VAST dat sommige belanghebbenden 
van plan lijken te zijn laat naar de SEPA om te schakelen waardoor zij het gevaar lopen op 
onnodige operationele risico's met gevolgen voor de vlotte verwerking van betalingen. 

4. BENADRUKT dat de einddatum voor de omschakeling naar SCT en SDD snel naderbij 
komt en dat alle marktdeelnemers onmiddellijk inspanningen moeten doen om de 
omschakeling naar de SEPA in de eurozone per 1 februari 2014 af te ronden, waar van 
toepassing; BENADRUKT dat de bepalingen van Verordening (EU) nr. 260/2012 door alle 
marktdeelnemers in de eurozone volledig moeten worden nageleefd; en BEKLEMTOONT 
dat de bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau intensief gezamenlijk 
moeten werken aan een effectieve en geharmoniseerde naleving van de verordening. 

5. BEKLEMTOONT dat eindgebruikers, zoals "de grote factureerders", kleine en 
middelgrote ondernemingen en overheden zelf verantwoordelijk zijn voor de omschakeling 
naar de SEPA. BENADRUKT dat alle betalingsopdrachten die na 1 februari 2014 niet in 
het door Verordening (EU) nr. 260/2012 vereiste formaat worden ingediend wellicht niet 
door alle aanbieders van betalingsdiensten in de lidstaten van de eurozone zullen worden 
verwerkt, wat anders zou worden bestraft; en VERZOEKT handelaren, bedrijven, kleine en 
middelgrote ondernemingen en overheden onmiddellijk intern de noodzakelijke concrete 
stappen te ondernemen om klaar te zijn voor de SEPA, en wel door hun informatie-
systemen dienovereenkomstig aan te passen en op de facturen aan de klanten hun IBAN-
gegevens te vermelden, waar van toepassing.  
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6. ROEPT de lidstaten OP om allereerst op nationaal niveau hun communicatiemaatregelen 
in aanzienlijke mate te intensiveren om gaten in de bekendheid van de SEPA bij het 
publiek op te vullen, in het bijzonder met betrekking tot kleine en middelgrote onder-
nemingen, kleine overheden en plaatselijke autoriteiten; VERZOEKT de nationale centrale 
banken van de eurozone, de ministers van Financiën en andere bevoegde autoriteiten, 
nationale bankenfederaties en afzonderlijke banken om nog voor de zomer van 2013 meer 
te communiceren over de omschakeling naar de SEPA, en wel langs alle daarvoor 
geschikte mediakanalen, zoals de algemene pers, de beroepspers, reclameborden, radio en 
tv, waar dat niet al met succes is aangepakt. VERZOEKT de Europese Commissie en de 
Europese Centrale Bank om naar beste vermogen hulp te bieden en advies te geven zodat 
het omschakelingsproces naar de SEPA volledig wordt ondersteund, en om de SEPA-leden 
van de Raad ertoe aan te zetten hun achterban er beter van te doordringen dat het van 
belang is dat de termijn voor de omschakeling naar de SEPA wordt aangehouden.  

7. BENADRUKT dat concrete en specifieke acties, naast algemene informatiecampagnes, 
van groot belang zijn om te bewerkstelligen dat de informatie daadwerkelijk terechtkomt 
bij de SEPA-deelnemers die zich in dit stadium nog niet bewust zijn van, noch voorbereid 
zijn op, de SEPA. 

8. ROEPT banken en andere aanbieders van betalingdiensten OP om eindgebruikers bekend 
te maken met technische, zakelijke en contractuele aangelegenheden inzake de 
omschakeling naar de SEPA (de consumenten moeten bijvoorbeeld vertrouwd worden 
gemaakt met nieuwe SEPA-kenmerken zoals IBAN) en om deze gebruikers uitgebreide 
hulp te bieden bij hun inspanningen om naar de SEPA om te schakelen; en SPOORT 
banken AAN om hun klanten, in het bijzonder bedrijven, ook de kleine en middelgrote 
ondernemingen, persoonlijke brieven te sturen om hen te wijzen op de SEPA en om hun uit 
te leggen wat dat aan noodzakelijke aanpassingen met zich meebrengt. 

9. VERZOEKT kamers van koophandel, beroepsorganisaties zoals bijvoorbeeld organisaties 
die accountants vertegenwoordigen, en verenigingen van lokale autoriteiten of steden, zich 
tot hun achterban te richten en hun specifieke voorlichting over de SEPA te geven." 
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Speciaal verslag van de Rekenkamer: de aardbeving van 2009 in de Abruzzen - Conclusies 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 

1. VERWELKOMT Speciaal verslag nr. 24/2012 van de Europese Rekenkamer: "De reactie 
van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie op de aardbeving van 2009 in de 
Abruzzen: relevantie en kosten van de acties"; 

2. NEEMT NOTA van de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer in verband met 
de relevantie en de kosten van de operaties waarvoor een bijdrage uit het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie (EUSF) is betaald; 

3. IS VERHEUGD over de uitvoerige antwoorden van de Commissie op het speciaal verslag;  

4. MERKT OP dat het CASE-project (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili) een 
goed voorbeeld is van de recente ontwikkelingen in rampenbestrijdingsstrategieën; 
NEEMT NOTA van de bevinding van de Rekenkamer dat bij het CASE-project het 
zuinigheidsbeginsel niet voldoende in acht is genomen, en van de opmerking van de 
Commissie dat zuinigheid moet worden betracht maar dat een en ander in de specifieke 
context van een noodsituatie moet worden bezien; en NEEMT NOTA van de opmerking 
van de Commissie dat de opneming van het CASE-project geen effect heeft gehad op de 
EU-begroting; 

5. JUICHT, met het oog op toekomstige aanvragen, het voornemen van de Commissie TOE 
om het begrip " tijdelijke huisvesting" te verduidelijken; 

6. NEEMT NOTA van het akkoord tussen de Rekenkamer en de Commissie over het feit dat 
de kwestie van inkomstengeneratie door uit het EUSF gefinancierde projecten deel moet 
uitmaken van de toekomstige herziening van de EUSF-verordening; 

7. NEEMT NOTA van de aanbeveling van de Rekenkamer dat de Commissie werk moet 
maken van de paraatheid van de lidstaten om in noodsituaties snel en doeltreffend te 
kunnen optreden; en VERZOEKT de Commissie om deze aanbeveling op te volgen, zoals 
zij heeft opgemerkt in haar antwoord; 



 14.V.2013 
 

   
9405/13   27 
  NL 
 

8. WIJST OP het belang van een doeltreffend gebruik van overheidsmiddelen; 

9. NEEMT NOTA van de aanbeveling van de Rekenkamer om bij toekomstige, uit het EUSF 
gefinancierde operaties het zuinigheidsbeginsel beter in acht te nemen; en IS VAN 
OORDEEL dat een snelle en doeltreffende reactie van het allergrootste belang is in 
ernstige noodsituaties, maar ook dat een doeltreffend gebruik van overheidsmiddelen, zoals 
weerspiegeld in gezonde noodprocedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, 
voortdurend moet worden betracht."  

Cyprus - Maatregelen voor het herstel van financiële stabiliteit en duurzame groei 

De Raad heeft een besluit aangenomen dat aan Cyprus is gericht en waarin de elementen van een 
driejarig macro-economisch aanpassingsprogramma worden geformuleerd om de banksector van 
het land weer gezond te maken, het proces van begrotingsconsolidatie voort te zetten en 
concurrentievermogen en duurzame evenwichtige groei te ondersteunen. 

Het besluit, dat artikel 136, lid 1, en artikel 126, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie als rechtsgrondslag heeft, bevat de belangrijkste beleidsvoorwaarden voor het 
verlenen van financiële bijstand aan Cyprus in het kader van het Europees stabiliteitsmechanisme, 
zoals die op 25 maart zijn overeengekomen door de Eurogroep. 

Nadat het besluit op 25 april door middel van de schriftelijke procedure in een onvolledige reeks 
taalversies was aangenomen, is het besluit nu in alle resterende talen aangenomen (9136/13). 

BELASTINGEN 

Btw-vrijstelling - Tsjechië en Polen 

De Raad heeft een besluit aangenomen dat Tsjechië en Polen toestaat maatregelen toe te passen die 
afwijken van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG inzake de territoriale toepassing van de btw wat 
betreft de bouw en het onderhoud van grensbruggen en gemeenschappelijke weggedeelten aan de 
staatsgrens tussen de twee lidstaten. 

Hiermee wordt beoogd de procedure voor het innen van de btw te vereenvoudigen met betrekking 
tot de bouw en het onderhoud van grensbruggen en gemeenschappelijke weggedeelten van beide 
landen. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09136.nl13.pdf
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JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens met Bulgarije 

De Raad heeft een besluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuig-
registratiegegevens in Bulgarije aangenomen (8282/13). Tijdens de evaluatieprocedure overeen-
komstig Besluit 2008/616/JBZ (PB L 210 van 6.8.2008) is geconcludeerd dat Bulgarije geheel 
voldoet aan de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften en derhalve vanaf de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit persoonsgegevens mag ontvangen en verstrekken. 

Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens met Roemenië 

De Raad heeft een besluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van 
dactyloscopische gegevens in Roemenië aangenomen (8276/13). Tijdens de evaluatieprocedure 
overeenkomstig Besluit 2008/616/JBZ van de Raad1 is geconcludeerd dat Roemenië geheel voldoet 
aan de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften en derhalve vanaf de datum van inwerking-
treding van dit besluit persoonsgegevens mag ontvangen en verstrekken met het oog op het 
voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten. 

MILIEU  

Biociden - 1R-trans-fenothrin 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming van een richtlijn van de 
Commissie tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden, 
teneinde 1R-trans-fenothrin als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (7773/13).  

Voor de richtlijn van de Commissie geldt de zogeheten regelgevingsprocedure met toetsing. Dit 
betekent dat, nu de Raad zijn goedkeuring heeft gegeven, de Commissie de richtlijn kan aannemen, 
tenzij het Europees Parlement bezwaar aantekent. 

                                                 
1  PB L 210 van 6.8.2008. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st08/st08282.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st08/st08276.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st07/st07773.nl13.pdf
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BENOEMINGEN 

Economisch en Sociaal Comité  

De Raad heeft de heren John COREY (Ierland) en Emil MACHYNA (Slowakije) tot lid van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat 
wil zeggen tot en met 20 september 2015 (9144/13 en 9146/13). 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09144.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09146.nl13.pdf
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