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1 Az Európai Parlament …-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

A TANÁCS 2006/.../IB HATÁROZATA

(...)

a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló

2002/348/IB határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésének a) 

és b) pontjára, valamint 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Osztrák Köztársaság kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére1,
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2 HL L 121., 2002.5.8., 1. o.

mivel:

(1) Az Európai Uniónak többek között az a célkitűzése, hogy a rendőrségi együttműködés 

területén a tagállamok közös fellépésének kidolgozásával polgárainak magas szintű

biztonságot nyújtson egy szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló

térségben.

(2) A Tanács 2002. április 25-én elfogadta a 2002/348/IB határozatot2, amely minden 

tagállamban felállította a labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontokat, mint a 

nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos rendőrségi információk 

cseréjére kijelölt pontot. A határozat meghatározza az egyes, labdarúgással kapcsolatos 

nemzeti információs pontok által elfogadandó feladatokat és eljárásokat.

(3) Az utóbbi évek tapasztalataira figyelemmel — mint például a 2004-es Európa-bajnokság, az 

annak keretében megvalósult nemzetközi rendőrségi együttműködés szakértői értékelése, 

valamint a kiterjedt rendőrségi együttműködés általában véve az európai nemzetközi és 

klubmérkőzések tekintetében — a határozatot felül kell vizsgálni és naprakésszé kell tenni. 

Az utóbbi években folyamatosan nő a külföldi mérkőzésekre utazó szurkolók száma. Ezért 

az illetékes szerveknek erősíteniük kell az együttműködésüket és szakszerűbbé kell tenniük 

az információcserét annak érdekében, hogy megelőzzék a közrend megzavarását, és lehet

ővé tegyék a tagállamok számára a hatékony kockázatértékelés elvégzését. A javasolt 

módosítások számos labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pont napi munkájából 

összegyűjtött tapasztalatok eredményei, amely módosításoknak lehetővé kell tenniük az 

információs pontok strukturáltabb és szakszerűbb működését, amely biztosítja a kiváló min

őségű információk cseréjét.
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(4) A módosítások nem érintik a meglévő nemzeti rendelkezéseket — különösen az érintett 

tagállamok különböző hatóságai és szolgálatai közötti feladatmegosztást és azok felel

ősségeit — és a Bizottságnak az Európai Közösséget létrehozó szerződés szerinti 

hatáskörének gyakorlását,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2002/348/IB tanácsi határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontok a vonatkozó nemzeti 

és nemzetközi szabályoknak megfelelően hozzáférnek a kockázatot jelentő

szurkolók személyes adataihoz”.

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6) A labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontok a többi, labdarúgással 

kapcsolatos nemzeti információs pont javára rendszeresen elkészítik és 

eljuttatják számukra a labdarúgással kapcsolatos zavargások általános és/vagy 

tematikus nemzeti értékelését”.
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* HL: E határozat hatályba lépését követően három évvel.

2. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az információcserére a nemzetközi vonatkozású, legalább egy tagállamot érintő

labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatosan az erőszak és a rendzavarás megelőzése és 

ellenőrzése érdekében szükséges nemzetközi rendőrségi együttműködésre és 

intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmazó kézikönyv függelékében található

megfelelő nyomtatványok használatával kerül sor. A labdarúgással kapcsolatos 

nemzeti információs pontok gondoskodnak arról, hogy az általuk küldött információk 

teljesek és az említett nyomtatványoknak megfelelők legyenek.”.

2. cikk

A Tanács e határozat végrehajtását …*-ig értékeli.
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3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök


