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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese 
Gemeenschap van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot 
voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke 
chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel
(COM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0250)1,

– gezien het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande 
geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en 
pesticiden in de internationale handel,

– gelet op artikel 133 en artikel 175, lid 1, in combinatie met de eerste zin van de eerste 
alinea van artikel 300, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0186/2006),

– gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie internationale handel (A6-0000/2006),

1. keurt de sluiting van het verdrag goed;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit standpunt te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

  
1 PB C…. / Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

Op 24 oktober 2002 gaf het Europees Parlement een gunstig advies voor de goedkeuring door 
de Raad, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van Rotterdam inzake de 
procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van 
bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel1 (verslag A5-
0290/2002). De Commissie had voorgesteld het besluit van de Raad op artikel 133 van het 
EG-Verdrag te baseren. Het Parlement had echter voorgesteld artikel 175 van het EG-Verdrag 
als rechtsgrondslag van het besluit aan te houden. Dit amendement werd unaniem door de 
Raad goedgekeurd. 

Het besluit van de Raad om het op artikel 175 gebaseerde Verdrag goed te keuren werd op 
19 december 2002 aangenomen (Besluit 2003/106/EG2). Het ratificatie-instrument werd 
samen met de bevoegdheidsverklaring van de Europese Gemeenschap op 20 december aan de 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties overhandigd. Het Verdrag van Rotterdam werd 
op 24 februari 2004 van kracht.

De Commissie daarentegen was tegen het wijzigen van de rechtsgrondslag gekant. Op 
28 februari 2003 diende ze conform artikel 230 van het EG-Verdrag bij het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen een verzoek in om het besluit van de Raad terug te 
draaien. Aangezien de kwestie van de rechtsgrondslag ook voor het Parlement van belang 
was, sprak het Parlement zich voor het Hof ten voordele van de Raad uit.

In het advies van 26 mei 2005 stelde de advocaat-generaal: “Samengevat: als er rekening 
wordt gehouden met de inhoud en de doelstellingen van het Verdrag en de context waarin het 
werd gesloten, ligt het zwaartepunt ervan niet in de sfeer van het gemeenschappelijk 
commercieel beleid, maar in het milieubeleid. […] Ik ga akkoord met het standpunt van de 
Raad en de interveniërende partij dat het Verdrag, onder verwijzing naar de wettelijke basis 
voor zijn goedkeuring, meer gemeen heeft met het Protocol van Cartagena inzake 
bioveiligheid dan met de Energy Star-overeenkomst. Het was derhalve juist om de 
goedkeuring van het Verdrag te baseren op artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, en niet op 
artikel 133 van het EG-Verdrag.”3

De Raad, de Commissie, het Parlement en uw rapporteur waren dan ook verbaasd toen het 
Hof van Justitie op 10 januari 2006 in zijn arrest 4 het besluit van de Raad ter goedkeuring van 
het Verdrag nietig verklaarde. Het was van oordeel dat er een tweeledige rechtsgrondslag 
geweest had moeten zijn, namelijk zowel artikel 133 als de eerste alinea van artikel 175. 
Alleen artikel 175 of alleen artikel 133 (conform het verzoek van de Commissie) was niet 
voldoende. 

Aangezien er geen beroep mogelijk is op het arrest van het Hof, is de wetgever verplicht de 
procedure voor het besluit van de Raad opnieuw op te starten, maar ditmaal met de 
rechtsgrondslag die het Hof heeft opgelegd.

De nietigverklaring van Besluit 2003/106/EG van de Raad heeft geen invloed op de 
  

1 OJ C 300 van 11.12.2003, blz. 443-607 E.
2 PB L 63 van 6.3.2003, blz. 27.
3 Punt 45 van het advies van de advocaat-generaal in Zaak C-94/03 van 26 mei 2005.
4 Zaak C-94/03.
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oorspronkelijke ratificatie door de Gemeenschap van het Verdrag. De EG blijft een 
verdragspartij in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht. 
Het is echter noodzakelijk een nieuw besluit van de Raad aan te nemen met de voornoemde 
tweeledige rechtsgrondslag, samen met een aangepaste bevoegdheidsverklaring die de nieuwe 
rechtsgrondslag weerspiegelt. Om een juridisch vacuüm te voorkomen is voorgesteld het 
nieuwe besluit met terugwerkende kracht te laten gelden, te weten vanaf de datum waarop het 
vorige besluit van de Raad is aangenomen. 

Het onderhavige voorstel van de Commissie is bedoeld om het nietig verklaarde besluit van 
de Raad te vervangen door een nieuw besluit dat op de juiste rechtsgrondslag gebaseerd is. De 
rapporteur raadt aan het voorstel van de Commissie ongewijzigd goed te keuren.


