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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

Het onderhavige wetsvoorstel beoogt vervanging van verordening 304/2003 over hetzelfde 
onderwerp, omdat dit ingevolge een arrest van het Hof van Justitie om juridische redenen 
nietig is verklaard1. Het Hof was van mening dat er een tweeledige rechtsbasis zou moeten 
zijn, en geen enkele (d.w.z. artikel 175, lid 1, zoals door de Raad en het EP is goedgekeurd 
voor verordening 304/2003. Het onderhavige voorstel stelt daarom een tweeledige rechtsbasis 
voor: de artikelen 133 en 175, lid 1, zulks overeenkomstig de suggestie van het Hof van 
Justitie. 

Het omvat bovendien een aantal technische aanpassingen die noodzakelijk worden geacht, 
terwijl in grote lijnen de inhoud van de geannuleerde verordening wordt gehandhaafd; het 
voorstel beoogt dus:

(a) uitvoering te geven aan het Verdrag van Rotterdam over de procedure van de 
Voorafgaande Geïnformeerde Instemming (PIC);

(b) vaststelling van de procedure voor exportkennisgeving voor chemische stoffen die niet 
vallen onder het bereik van het Verdrag van Rotterdam en de PIC, maar waarvan het gebruik 
binnen de EU verboden is of aan beperkingen is onderworpen;

(c) bevordering van gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bij het internationale 
vervoer van gevaarlijke stoffen;

(d) bij te dragen tot een ecologisch gezond gebruik ervan;

(e) toepassing van de communautaire voorschriften inzake classificatie, verpakking en 
etikettering van chemische substanties die gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu op alle 
dergelijke substanties waarmee die vanuit de lidstaten worden geëxporteerd naar andere 
partijen of andere landen.

Het Verdrag van Rotterdam

Het onderhavige voorstel is bedoeld om uitvoering te geven aan het Verdrag van Rotterdam 
over de procedure van de Voorafgaande Geïnformeerde Instemming (PIC) die van toepassing 
is op bepaalde gevaarlijke chemische substanties en pesticiden in de internationale handel. De 
Conventie van Rotterdam werd in september 1998 goedgekeurd. Het is op 24 februari 2004 in 
werking getreden, met het doel een gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking te 
bevorderen tussen de partijen bij de internationale handel in gevaarlijke chemische 
substanties. Het beoogde doel is om het gevaar van deze substanties voor de menselijke 
gezondheid en het milieu te verminderen.

  
1 Opgemerkt moet worden dat "in een parallel arrest, het Hof om dezelfde redenen het besluit van de Raad 
2003/106/EG van 19 december 2002 nietig verklaarde,  waarin het Verdrag van Rotterdam namens de Europese 
Gemeenschap werd goedgekeurd. De Commissie heeft onlangs een afzonderlijk voorstel hiertoe ingediend, dat 
op 25 september 2006 door de Raad is goedgekeurd (besluit 20067730/EG)" (COM(2006)0745 blz. 3).
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De logica achter het Verdrag van Rotterdam is eenvoudig: "de deelnemende landen te helpen 
om meer te leren over de kenmerken van potentieel gevaarlijke chemische stoffen en 
samenstellingen van pesticiden". Het verstrekt de landen de nodige informatie en middelen 
om ongewenste importen van toxische chemische stoffen te verhinderen. Het Verdrag stelt
aan de exporteur de eis om kennis te geven van de export van gevaarlijke substanties en legt 
bij het exporterende land de last om te voldoen aan besluiten die genomen zijn door de 
importerende landen en de transitlanden door wier grondgebied de producten worden 
vervoerd. Het voorstel in kwestie gaat verder dan eisen die door het Verdrag van Rotterdam 
worden gesteld. In het memorandum van de Commissie worden de verschillen als volgt 
samengevat:

"- de regels gelden voor de uitvoer naar alle landen, ongeacht of ze al dan niet partij bij het 
Verdrag zijn;

- er zijn meer chemische stoffen die onder de jaarlijkse uitvoerkennisgeving vallen. 

- PIC-stoffen en chemische stoffen die in de Gemeenschap voor een gebruikscategorie van het 
Verdrag verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn, mogen niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de invoerende landen worden uitgevoerd;

- bepaalde artikelen en chemische stoffen (zoals chemische stoffen die onder het Verdrag van 
Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen vallen) mogen niet worden 
uitgevoerd;

- alle gevaarlijke chemische stoffen die naar derde landen worden uitgevoerd, moeten op 
dezelfde wijze worden geëtiketteerd en verpakt als binnen de Gemeenschap verplicht is 
(COM(2006)745, blz. 3).

Technische aanpassingen voorgesteld in de nieuwe verordening 

Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van de 
geannuleerde verordening 304/2003 en zijn bedoeld om de werking van het voorgestelde 
voorstel te verbeteren. Uw rapporteur voor advies wil hierbij de volgende kanttekeningen 
plaatsen:

1. de definitie van exporteur is correct en houdt rekening met de bezorgdheid van het EP dat
de natuurlijke persoon of rechtspersoonlijkheid namens wie een exportdeclaratie wordt 
afgelegd, waarvoor inkennisstelling van de Aangewezen Nationale Instantie (ANI) van een 
lidstaat vereist is, gevestigd moet zijn in de betrokken lidstaat (artikel 3(15)).

2. De definitie van het preparaat (d.w.z. een mengsel of oplossing van twee of meer 
substanties) is aanvaardbaar en impliceert "verplichte etikettering", wanneer zulks is vereist in 
verordening 1999/45/EG inzake de classificatie, verpakking en etikettering (artikelen 3, lid 2 
en 1, lid 2).

3. De uitdrukkelijke instemmingsprocedure uit hoofde van artikel 13, punt 6 van het voorstel 
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gaat in de goede richting, maar heeft bezorgdheid gewerkt onder de handelaren in de EU. De 
logica van artikel 13 is correct, omdat het verklaart dat chemische stoffen genoemd in deel 3 
van bijlage I van genoemd voorstel niet mogen worden uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke 
instemming van het invoerende land. Dezelfde aanpak wordt toegepast op elke chemische stof 
waarvan het gebruik binnen de Gemeenschap verboden of aan beperkingen onderworpen is en 
waarvoor PIC-inkennisstelling vereist is. 

Het is echter zo dat "in ongeveer de helft van de gevallen tot op heden, ondanks de pogingen 
van de ANI's van de uitvoerende landen, om uitdrukkelijke toestemming te krijgen, geen 
reactie komt uit het invoerende land, soms vele maanden of zelfs jaren lang" (COM(2006) 
745, blz. 5). De nieuw voorgestelde verordening probeert een oplossing te vinden voor deze 
situatie door middel van tijdslimieten en tijdelijke maatregelen, of een flexibeler interpretatie.

4. De versterking van de douanecontroles op de geëxporteerde en geïmporteerde chemische 
substanties is een kwestie geweest die zowel de EU als haar lidstaten voortdurend zeer ter 
harte is gegaan. De douaneautoriteiten van de lidstaten spelen hierbij een belangrijke rol, 
omdat het hun verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de hand worden gehouden aan 
verordeningen van dit soort. De voorgestelde verordening omvat in zijn artikel 17 diverse 
acties, zoals classificaties van chemische substanties met een "codenummer" in hun 
exportdeclaraties en de ontwikkeling van de EDEXIM-database van de Commissie. Beide 
maatregelen helpen licht te werpen op de aanvullende vereisten die door de EU voorzien zijn 
voor de PIC. Maar ten aanzien van één kwestie blijven er nog vragen bestaan: het is 
onduidelijk of de voorgestelde verordening inderdaad zal leiden tot een vermindering van de 
administratieve last - voor de douanediensten en de exporteurs.

Logica van de voorgestelde amendementen

De logica van de amendementen is erg simpel: het voorgestelde rechtskader verdient onze 
steun; de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit worden beide gerespecteerd; de 
administratieve kosten moeten tot een minimum worden beperkt; het niveau van bescherming 
voor gezondheid en milieu moet in overeenstemming zijn met de bestaande EU-wetgeving.
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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 13, lid 7, inleidende formule

De aangewezen nationale instantie van de 
exporteur kan in overleg met de Commissie 
beslissen dat de uitvoer doorgang kan vinden 
als er na alle redelijkerwijs te verwachten 
pogingen geen reactie op een verzoek om 
uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig 
lid 6, onder a), is ontvangen binnen een van 
de volgende termijnen:

De aangewezen nationale instantie van de 
exporteur kan in overleg met de Commissie 
beslissen dat de uitvoer doorgang kan vinden 
als geen reactie op een verzoek om 
uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig 
lid 6, onder a), is ontvangen binnen een van 
de volgende termijnen:

Motivering

De oorspronkelijke formulering is te vaag, omdat het woord "redelijkerwijs" op verschillende 
manieren kan worden geïnterpreteerd.

Amendement 2
Artikel 13, lid 7, letters a) en b)

a) 60 dagen, wanneer er bewijsmateriaal van 
officiële bronnen in de invoerende partij of 
het invoerende andere land is dat er voor de 
chemische stof ten tijde van de invoer een 
vergunning, registratie of toelating is 
verleend of de stof onlangs in de invoerende 
partij of het invoerende andere land is 
gebruikt of ingevoerd en er geen regelgeving 
is vastgesteld om het gebruik daarvan te 
verbieden;

a) 30 dagen na de datum van het 
oorspronkelijk verzoek, wanneer er 
bewijsmateriaal van officiële bronnen in de 
invoerende partij of het invoerende andere 
land is dat er voor de chemische stof ten 
tijde van de invoer een vergunning, 
registratie of toelating is verleend of de stof 
onlangs in de invoerende partij of het 
invoerende andere land is gebruikt of 
ingevoerd en er geen regelgeving is 
vastgesteld om het gebruik daarvan te 
verbieden;
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b) 90 dagen in alle andere gevallen. b) 60 dagen na de datum van het 
oorspronkelijk verzoek, in alle andere 
gevallen.

Motivering

Het is onduidelijk na welke handeling de tijdslimiet geacht wordt in te gaan. Kortere 
tijdslimieten zijn bevorderlijk voor de handel en helpen te voorkomen dat Europese 
ondernemingen in een nadelige concurrentiepositie worden geplaatst vergeleken met 
ondernemingen van buiten Europa.

Amendement 3
Artikel 13, lid 8, alinea 1, letters a), b) en c)

a) voor elke overeenkomstig lid 6, onder a), 
verkregen uitdrukkelijke toestemming wordt 
aan het eind van het derde kalenderjaar na 
de verlening van de toestemming een nieuwe 
uitdrukkelijke toestemming verlangd, tenzij 
in de voorwaarden van die toestemming 
anders wordt bepaald;

a) voor elke overeenkomstig lid 6, onder a), 
verkregen uitdrukkelijke toestemming wordt 
aan het eind van het vijfde kalenderjaar na 
de verlening van de toestemming een nieuwe 
uitdrukkelijke toestemming verlangd, tenzij 
in de voorwaarden van die toestemming 
anders wordt bepaald;

b) tenzij inmiddels een reactie op een 
verzoek is ontvangen, wordt elke 
overeenkomstig lid 7, onder a, verleende 
ontheffing voor een periode van ten hoogste 
twee kalenderjaren verleend en wordt na het 
verstrijken van deze periode een 
uitdrukkelijke toestemming verlangd;

b) tenzij inmiddels een reactie op een 
verzoek is ontvangen, wordt elke 
overeenkomstig lid 7, onder a, verleende 
ontheffing voor een periode van ten hoogste 
vier kalenderjaren verleend en wordt na het 
verstrijken van deze periode een 
uitdrukkelijke toestemming verlangd;

c) tenzij inmiddels een reactie op een 
verzoek is ontvangen, wordt elke 
overeenkomstig lid 7, onder b, verleende 
ontheffing voor een periode van ten hoogste 
twaalf maanden verleend en wordt na het 
verstrijken van deze periode een 
uitdrukkelijke toestemming verlangd.

c) tenzij inmiddels een reactie op een 
verzoek is ontvangen, wordt elke 
overeenkomstig lid 7, onder b, verleende 
ontheffing voor een periode van ten hoogste 
twee jaar verleend en wordt na het 
verstrijken van deze periode een 
uitdrukkelijke toestemming verlangd.

Motivering

De invoering van een periodieke herziening leidt tot rechtsonzekerheid en administratieve 
beslommeringen. Wanneer de uitdrukkelijke toestemming eenmaal verleend is, moet die niet 
al te snel weer verstrijken.

Amendement 4
Artikel 13, lid 8, alinea 3
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In het onder c) bedoelde geval mag de 
uitvoer niet na het verstrijken van de 
desbetreffende periode worden voortgezet, 
tenzij uitdrukkelijke toestemming wordt 
verkregen of na een nieuw verzoek om 
uitdrukkelijke toestemming aan de 
voorwaarden van lid 7, onder a), wordt 
voldaan.

In het onder c) bedoelde geval mag de 
uitvoer niet na het verstrijken van de 
desbetreffende periode worden voortgezet, 
tenzij uitdrukkelijke toestemming wordt 
verkregen of na een nieuw verzoek om 
uitdrukkelijke toestemming aan een van de 
voorwaarden genoemd in lid 7, onder a), 
wordt voldaan of de importerende partij nog 
30 dagen na een nieuw verzoek om 
uitdrukkelijke instemming nog geen 
antwoord heeft gegeven.

Motivering

In afwachting van een antwoord op het verzoek, moeten de exporten kunnen doorgaan. 
Anders zouden Europese exporteurs worden benadeeld ten opzichte van die uit landen die 
geen actie ondernemen.
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