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1 Udtalelse af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).

RÅDETS AFGØRELSE 2006/.../RIA

af

om ændring af afgørelse 2002/348/RIA

om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, litra a) og b), og 

artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til initiativ fra Republikken Østrig,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:
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2 EFT L 121 af 8.5.2002, s. 1.

Den Europæiske Unions mål er bl.a. at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område (1)

med frihed, sikkerhed og retfærdighed gennem udformning af fælles handling mellem 

medlemsstaterne inden for politisamarbejde.

Den 25. april 2002 vedtog Rådet afgørelse 2002/348/RIA2, hvorved der blev oprettet (2)

nationale kontaktpunkter for fodboldinformation i hver medlemsstat , hvor politiet kan 

udveksle oplysninger i forbindelse med fodboldkampe med international dimension.

Afgørelsen fastsætter de opgaver og procedurer, som det nationale kontaktpunkt for 

fodboldinformation skal vedtage.

Afgørelsen bør revideres og ajourføres på basis af de seneste års erfaringer som f.eks. (3)

europamesterskaberne i fodbold i 2004 samt resultaterne af ekspertvurderingen af det 

internationale politisamarbejde i forbindelse med dette mesterskab og det omfattende 

politisamarbejde i forbindelse med internationale kampe og klubkampe i Europa i 

almindelighed. Antallet af tilhængere, der rejser rundt til kampe i udlandet har været støt 

voksende gennem de seneste år. Det er derfor nødvendigt, at de kompetente organer styrker 

deres samarbejde og giver udvekslingen af oplysninger et professionelt præg for at forhindre 

forstyrrelse af den offentlige orden og give den enkelte medlemsstat mulighed for at 

foretage en effektiv risikovurdering. De foreslåede ændringer er resultatet af erfaringer, som 

en række nationale kontaktpunkter for fodboldinformation har gjort under deres daglige 

arbejde, og skulle sætte dem i stand til at arbejde mere struktureret og professionelt, og 

sikre udveksling af oplysninger af høj kvalitet.
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Ændringerne gælder med forbehold af eksisterende nationale bestemmelser, herunder især (4)

kompetencefordelingen mellem de forskellige myndigheder og tjenester i de berørte 

medlemsstater, og Kommissionens udøvelse af de beføjelser, den er blevet tillagt i medfør af 

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets afgørelse 2002/348/RIA ændres således:

1) Artikel 2 affattes således:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Det nationale kontaktpunkt for fodboldinformation har i overensstemmelse med 

de gældende nationale og internationale regler på området adgang til 

personoplysninger vedrørende tilhængere, der udgør en risiko."

b) Følgende stykke tilføjes:

"6. Det nationale kontaktpunkt for fodboldinformation udarbejder og formidler 

regelmæssigt generiske og/eller tematiske vurderinger af den nationale 

fodboldrelaterede uro til brug for andre nationale kontaktpunkter."
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* EUT: tre år fra vedtagelsen af nærværende afgørelse.

2) I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

"4. Der udveksles oplysninger ved hjælp af de relevante formularer i tillægget til 

håndbogen med henstillinger for det internationale politisamarbejde og 

foranstaltninger med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af vold og uroligheder i 

forbindelse med internationale fodboldkampe, som mindst en medlemsstat deltager i. 

Det nationale kontaktpunkt for fodboldinformation drager omsorg for, at de 

oplysninger, de indsender, er fuldstændige og i overensstemmelse med formularerne.

Artikel 2

Rådet evaluerer gennemførelsen af denne afgørelse senest den ...*.
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Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand
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