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PR_COD_1am

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 verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0745)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0439/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 7, lid 6

6. De in de leden 2, 3 en 4 omschreven 
verplichtingen komen te vervallen wanneer 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

6. De in de leden 2, 3 en 4 omschreven 
verplichtingen komen te vervallen wanneer 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

(a) de chemische stof is een aan de PIC-
procedure onderworpen chemische stof 
geworden; 

(a) de chemische stof is een aan de PIC-
procedure onderworpen chemische stof 
geworden; 

(b) het invoerende land is partij bij het 
verdrag en heeft het secretariaat 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van het 

(b) het invoerende land is partij bij het 
verdrag en heeft het secretariaat 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van het 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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verdrag geantwoord of het de invoer van de 
chemische stof al dan niet toestaat;

verdrag geantwoord of het de invoer van de 
chemische stof al dan niet toestaat; 

(c) de Commissie is door het secretariaat 
op de hoogte gesteld van het antwoord en 
heeft deze informatie naar de lidstaten 
doorgezonden.

(c) de Commissie is door het secretariaat 
op de hoogte gesteld van het antwoord en 
heeft deze informatie naar de lidstaten 
doorgezonden;

De eerste alinea is niet van toepassing 
wanneer het invoerende land partij bij het 
verdrag is en expliciet continuering van 
de kennisgeving van uitvoer door 
uitvoerende partijen vereist, bijvoorbeeld 
door middel van zijn besluit over de invoer 
of anderszins.
De in de leden 2, 3 en 4 omschreven 
verplichtingen komen tevens te vervallen 
wanneer aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
(a) de betrokken instantie van de 
invoerende partij of het invoerende andere 
land heeft afgezien van de verplichting om 
vóór de uitvoer van de chemische stof 
daarvan in kennis te worden gesteld;

(c bis) de betrokken instantie van de 
invoerende partij of het invoerende andere 
land heeft afgezien van de verplichting om 
vóór de uitvoer van de chemische stof 
daarvan in kennis te worden gesteld; 

(b) de Commissie heeft de informatie van 
het secretariaat of van de betrokken 
instantie van de invoerende partij of het 
invoerende andere land ontvangen, naar de 
lidstaten doorgezonden en via het internet 
ter beschikking gesteld.

(c ter) de Commissie heeft de informatie 
van het secretariaat of van de betrokken 
instantie van de invoerende partij of het 
invoerende andere land ontvangen, naar de 
lidstaten doorgezonden en via het internet 
ter beschikking gesteld.

Punt (a) is niet van toepassing wanneer 
het invoerende land partij bij het verdrag 
is en expliciet continuering van de 
kennisgeving van uitvoer door 
uitvoerende partijen vereist, bijvoorbeeld 
door middel van zijn besluit over de invoer 
of anderszins.

Motivering

De verwijzing naar "de eerste alinea" is niet helemaal duidelijk. Ter verduidelijking wordt in 
het amendement verwezen naar punt (a). Het is logischer om deze tekst aan het eind van lid 6 
te plaatsen, zodat de inleidende zin "De in de leden 2, 3 en 4 omschreven verplichtingen (...) 
wordt voldaan:" kan worden geschrapt.

Amendement 2
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Artikel 13, lid 7

7. 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: 

7. 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 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.

(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;
(b) 90 dagen in alle andere gevallen.

Motivering

Deze nieuwe bepaling is zo soepel dat zij niet strookt met het doel van deze verordening, 
namelijk bescherming van landen die niet goed of in het geheel niet in staat zijn tot een 
beoordeling van deze gevaarlijke chemische stoffen. In die gevallen mag er geen sprake zijn 
van stilzwijgende toestemming. Om de ongecontroleerde invoer van gevaarlijke chemicaliën 
(die in de EU verboden zijn of aan scherpe beperkingen onderhevig) in derde landen te 
voorkomen, wordt een restrictievere formulering voor deze nieuwe bepaling voorgesteld.

Amendement 3
Artikel 13, lid 8, alinea's 1, 2 en 3

8. De geldigheid van elke overeenkomstig 
lid 6, onder a), verkregen uitdrukkelijke 
toestemming of overeenkomstig lid 7 
verleende ontheffing is afhankelijk van de 
volgende periodieke toetsing door de 

8. De geldigheid van elke overeenkomstig 
lid 6, onder a), verkregen uitdrukkelijke 
toestemming of overeenkomstig lid 7 
verleende ontheffing is afhankelijk van de 
volgende periodieke toetsing door de 
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Commissie in overleg met de betrokken 
lidstaten:

Commissie in overleg met de betrokken 
lidstaten:

(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 derde 
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 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 twaalf maanden verleend en 
wordt na het verstrijken van deze periode 
een uitdrukkelijke toestemming verlangd. 
In de onder a) en b) bedoelde gevallen 
mag de uitvoer echter in afwachting van 
een reactie op een nieuw verzoek om 
uitdrukkelijke toestemming na het 
verstrijken van de desbetreffende periode 
worden voortgezet.
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.

Motivering

Stilzwijgende toestemming voor een langere periode strookt niet met het doel van deze 
verordening, namelijk bescherming van landen die niet goed of in het geheel niet in staat zijn 
tot een beoordeling van deze gevaarlijke chemische stoffen. Om de ongecontroleerde invoer 
van gevaarlijke chemicaliën (die in de EU verboden zijn of aan scherpe beperkingen 
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onderhevig) in derde landen te voorkomen, wordt een restrictievere formulering voor deze 
nieuwe bepaling voorgesteld.

Amendement 4
Artikel 19, lid 3, inleidende formule

3. Wat de overdracht van informatie uit 
hoofde van deze verordening betreft, wordt 
de volgende informatie onverminderd 
Richtlijn 90/313/EEG van de Raad niet als 
vertrouwelijk aangemerkt:

3. Wat de overdracht van informatie uit 
hoofde van deze verordening betreft, wordt 
ten minste de volgende informatie 
onverminderd Richtlijn 90/313/EEG van 
de Raad niet als vertrouwelijk aangemerkt:

Motivering

Ook andere informatie dan de in artikel 19, lid 3 opgesomde zou als niet vertrouwelijk kunnen 
worden aangemerkt. Om misverstanden te voorkomen, wordt voorgesteld dat uitdrukkelijk 
wordt vermeld dat de lijst in dit lid geen limitatieve opsomming is.

Amendement 5
Artikel 22, lid 4, alinea's 2 en 3

Voor de opneming van een onder 
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad vallende 
chemische stof in bijlage V wordt dezelfde 
procedure gevolgd.

Voor de opneming van een onder 
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad vallende 
chemische stof of een andere chemische 
stof in bijlage V wordt dezelfde procedure 
gevolgd.

Alle andere wijzigingen van bijlage I, met 
inbegrip van wijzigingen van bestaande 
vermeldingen, wijzigingen van de bijlagen 
II, III, IV en VI en wijzigingen van 
bestaande vermeldingen in bijlage V 
worden volgens de in artikel 24, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure
vastgesteld.

Alle andere wijzigingen van bijlage I, met 
inbegrip van wijzigingen van bestaande 
vermeldingen, wijzigingen van de bijlagen 
II, III, IV en VI en wijzigingen van 
bestaande vermeldingen in bijlage V 
worden volgens de in artikel 24, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing vastgesteld.

Motivering

De eerste wijziging houdt in dat ook andere chemische stoffen dan persistente organische 
verontreinigende stoffen (POP) in bijlage V kunnen worden opgenomen, bijv. een 
uitvoerverbod voor kwik, waarvoor nu de medebeslissingsprocedure geldt.

De tweede wijziging geeft het EP en de Raad een toetsingsrecht, hetgeen van belang is bij 
toekomstige voorstellen tot wijziging van de essentiële bijlagen.



PE 392.247v01-00 10/17 PR\678478NL.doc

NL

Amendement 6
Artikel 24, lid 1

De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 29 van Richtlijn 67/548/EEG
ingestelde comité.

De Commissie wordt bijgestaan door het 
comité dat is ingesteld bij artikel 133 van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH) en tot oprichting van 
een Europees Agentschap voor chemische 
stoffen1.

___________
1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1. 
Gerectificeerd in PB L 136 van 29.5.2007, 
blz. 3.

Motivering

In artikel 24 wordt voorgesteld het bij artikel 29 van Richtlijn 67/548/EEG ingestelde comité 
te handhaven. Volgens het voorstel voor een verordening inzake het wereldwijd 
geharmoniseerd systeem (COM(2007)355 van 27 juni 2007) zal dit comité echter in 2010 
komen te vervallen. Inmiddels is er al een comité opgericht uit hoofde van artikel 133 van de 
REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006). Vooruitlopend op de toekomstige 
ontwikkeling, is het beter van hetzelfde comité gebruik te maken als in de REACH-
verordening.

Amendement 7
Bijlage I, deel 1, tabel, rij 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Arseenverbindingen p(2) sb

Amendement van het Parlement

Arseen en
arseenverbindingen.

p(2) sb

Motivering

Ook het metaal arseen zelf moet in deze bijlage worden vermeld.

Amendement 8
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Bijlage I, deel 1, tabel, rij 28 bis (nieuw)

Amendement van het Parlement

Chloordecon 143-50-0 205-601-3 p(2) sb

Motivering

De chemische stof chloordecon staat vermeld in bijlage IV van de POP-verordening 
(Verordening (EG) nr. 850/2004) en moet daarom ten minste worden opgenomen in bijlage I, 
deel 1 van deze verordening. Omdat een effectbeoordeling voor chloordecon ontbreekt, kan 
het niet worden opgenomen in bijlage I, deel 2 (lijst met stoffen die voor een PIC-
kennisgeving in aanmerking komen).

Amendement 9
Bijlage I, deel 1, tabel, rij 61 bis (nieuw)

Amendement van het Parlement

Hexabroombifenyl 36355-01-8 252-994-2 p(2) sb

Motivering

De chemische stof hexabroombifenyl staat vermeld in bijlage IV van de POP-verordening 
(Verordening (EG) nr. 850/2004) en moet daarom ten minste worden opgenomen in bijlage I, 
deel 1 van deze verordening. Omdat een effectbeoordeling voor hexabroombifenyl ontbreekt, 
kan het niet worden opgenomen in bijlage I, deel 2 (lijst met stoffen die voor een PIC-
kennisgeving in aanmerking komen).

Amendement 10
Bijlage I, deel 1, tabel, rij 68

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kwikverbindingen, 
inclusief anorganische 
kwikverbindingen, 
alkylkwikverbindin-
gen en alkyloxyalkyl-
en arylkwik-
verbindingen #

10112-91-1, 
21908-53-2 en 

andere

233-307-5, 
244-654-7 
en andere

28273980, 
28259050 en 
andere

p(1)- p(2) v - sb Zie PIC-circulaire 
op www.pic.int/

Amendement van het Parlement
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Kwik en
kwikverbindingen, 
inclusief anorganische 
kwikverbindingen, 
alkylkwikverbindin-
gen en alkyloxyalkyl-
en arylkwik-
verbindingen #

10112-91-1, 
21908-53-2 en 

andere

233-307-5, 
244-654-7 
en andere

28273980, 
28259050 en 
andere

p(1)- p(2) v-sb Zie PIC-circulaire 
op www.pic.int/

Motivering

Ook het metaal kwik zelf moet in deze bijlage worden vermeld.

Amendement 11
Bijlage I, deel 3, tabel, rij 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kwikverbindingen, met 
inbegrip van anorganische 
kwikverbindingen, 
alkylkwikverbindingen en 
alkyloxyalkyl- en 
arylkwikverbindingen

Bestrijdingsmiddel

Amendement van het Parlement

Kwik en kwikverbindingen, 
met inbegrip van anorganische 
kwikverbindingen, 
alkylkwikverbindingen en 
alkyloxyalkyl- en arylkwik-
verbindingen #

Bestrijdingsmiddel

Motivering

Ook het metaal kwik zelf moet in deze bijlage worden vermeld.

Amendement 12
Bijlage V, rij 1 bis (nieuw)

Amendement van het Parlement
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Kwik Einecsnr. 231-106-7, CAS-nr. 7439-97-
6, CN code 280540

Motivering

Deze lijst moet worden aangevuld en bijgewerkt. Dit vraagt om toevoeging van chemische 
stoffen waarvoor op een gegeven moment in de toekomst een EU-exportverbod zal gelden, 
bijvoorbeeld kwik. Nu is al duidelijk dat de export van kwik in de nabije toekomst (vrijwel 
zeker vóór de inwerkingtreding van deze verordening) zal worden verboden.
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TOELICHTING

1. Achtergrond

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 is in september 1998 vastgesteld en op 24 februari 2004 
in werking getreden. Bij Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad van 28 januari 2003 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen1 is 
het Verdrag van Rotterdam uitgevoerd.

Vervolgens heeft de Europese Commissie gemeend de Raad en het Europees Parlement voor 
het Hof te moeten dagen omdat zij het niet eens was met de wijziging in de rechtsgrondslag 
(van gemeenschappelijke handelspolitiek naar milieu). In zijn arrest van 10 januari 2006 heeft 
het Hof van Justitie de verordening nietig verklaard, aangezien deze zowel artikel 133 als 
artikel 175, lid 1, van het Verdrag als tweeledige rechtsgrondslag had moeten hebben2. Het 
Hof heeft tevens bepaald dat de gevolgen van de verordening worden gehandhaafd totdat 
binnen een redelijke termijn een nieuwe verordening is vastgesteld die op de passende 
rechtsgrondslagen is gebaseerd. De Europese Commissie heeft derhalve een nieuw voorstel 
ingediend om tot een nieuwe verordening op basis van bovengenoemde tweeledige 
rechtsgrondslag te komen. Tevens wordt voorgesteld om in het licht van een verslag over de 
ervaringen met de procedures tot op heden bepaalde technische wijzigingen in het voorstel op 
te nemen.

2. Inhoud van het Commissievoorstel

Inhoudelijk is de tekst vrijwel identiek aan Verordening (EG) nr. 304/2003, afgezien van de 
nieuwe dubbele rechtsgrondslag en enkele technisch-inhoudelijke wijzigingen naar aanleiding 
van een implementatieverslag (COM(2006)747).

De verordening implementeert het Verdrag van Rotterdam voor de Europese Gemeenschap.
De verordening is gericht op het bevorderen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
tussen Partijen inzake de internationale handel in chemische stoffen die elders streng beperkt 
of verboden zijn. Door middel van informatie-uitwisseling tussen partijen en door middel van 
verplichte nationale besluitvorming over de aanvaardbaarheid van import en export van deze 
chemicaliën worden de betrokken landen bewust gemaakt. De verordening bevat bijlagen 
waarop gevaarlijke stoffen zijn vermeld waarvoor geldt dat van de export daarvan jaarlijks 
kennis gegeven moet worden aan importerende landen. Voor een deel van de stoffen dient 
expliciet toestemming verkregen te worden van het importerende land, alvorens export mag 
plaatsvinden. Dit wordt de PIC-procedure genoemd, naar de Engelse term prior informed 
consent.

Voor het inzicht in de verordening is het belangrijk om te vermelden dat er vier categorieën 
stoffen bestaan:

  
1 PB L 67 van 6.3.2003, blz. 1.
2 Zaak C-178/03.
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1. "aan kennisgeving van uitvoer onderworpen chemische stof": een chemische stof die in 
één of meer categorieën of subcategorieën binnen de Gemeenschap verboden of aan 
strenge beperkingen onderworpen is en elke aan de PIC-procedure onderworpen 
chemische stof, opgenomen in bijlage I, deel 1 van de verordening;

2. "voor PIC-kennisgeving in aanmerking komende chemische stof": een chemische stof 
die in één of meer categorieën binnen de Gemeenschap of een lidstaat verboden of aan 
strenge beperkingen onderworpen is, opgenomen in bijlage I, deel 2 van deze 
verordening;

3. "aan de PIC-procedure onderworpen chemische stof": een chemische stof die in bijlage 
I, deel 3 van deze verordening (en bijlage III van het Verdrag van Rotterdam), is 
opgenomen en waarvoor de PIC-procedure in het kader van het verdrag van Rotterdam  
van toepassing is;

4. chemische stoffen en artikelen waarvoor een uitvoerverbod geldt, opgenomen in Bijlage 
V van de verordening

Alleen categorie 3 komt letterlijk uit het Verdrag van Rotterdam. De overige categorieën 
vloeien voort uit verdergaande wetgeving in EU-verband, alsmede het anticiperen op 
mogelijke uitbreidingen van het Verdrag van Rotterdam. Daarnaast kan gesteld worden dat 
van categorie 1 naar categorie 4 het regime in zwaarte oploopt.

Het is logisch dat de EU wat dat betreft verdergaande maatregelen neemt dan in het 
kader van het Verdrag van Rotterdam wordt gedaan. Op dit moment staan er 39 stoffen 
vermeld in bijlage III van het verdrag van Rotterdam, waar de PIC-procedure voor 
geldt. Dit betekent dus dat landen de invoer van deze stoffen kunnen afwijzen. Na 2004 
zijn er geen stoffen meer toegevoegd aan deze lijst. Volgend jaar zullen er waarschijnlijk 
de pesticide endosulfan en de biocide tributyl tin (TBT) aan de lijst toegevoegd worden. Over 
twee jaar zullen vier andere chemische stoffen wellicht nog volgen, te weten benzidine en 
haar zouten, endrin, methamidofos en mirex. Daarnaast is er nog een lijst van 160 chemische 
stoffen die op een beslissing wachten. Besluitvorming komt echter zeer moeizaam en 
langzaam tot stand. Zo is het na herhaalde pogingen niet gelukt om wit asbest (chrysotiel) toe 
te voegen aan de lijst waarvoor de PIC-procedure geldt.

De belangrijkste wijzigingen die dit Commissievoorstel aanbrengt in de thans vigerende 
verordening betreffen:

1. Wijziging van de rechtsgrondslag: artikel 175, lid 1 EG-Verdrag (milieu) in een dubbele 
rechtsgrondslag: artikelen 133 EG-Verdrag (gemeenschappelijke handelspolitiek) en 175, lid 
1 EG-Verdrag (milieu);

2. Wijziging van de definitie van exporteur om ook niet in de EU gevestigde exporteurs die 
vanuit de EU exporteren onder de werking van de verordening te brengen;

3. Aanpassing van de bepalingen omtrent expliciete toestemming, om export mogelijk te 
maken in het geval verzoeken om expliciete toestemming voor de import van een stof niet
tijdig beantwoord worden;

4. Verlegging van de verantwoordelijkheid om van derde landen een importbesluit te 
verkrijgen van de lidstaten naar de Commissie,
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5. Introductie van een instrumentarium om de Douane beter te faciliteren bij de handhaving 
van de voorschriften van de verordening ten aanzien van exporten. Daaronder vallen onder 
meer introductie van unieke Geharmoniseerde Nomenclatuur (GN) codes, 
signaleringsmogelijkheden in het geïntegreerde tarief van de Europese Gemeenschappen 
(Taric) dat alle communautaire maatregelen betreffende douanetarieven, handelsmaatregelen 
en landbouw die van toepassing zijn in het handelsverkeer bevat en een douanemodule op de 
website van het Europese Chemicaliën Bureau waarmee douanebeambten informatie over de 
naleving van de verordening kunnen verifiëren.

Punt 1 is een onvermijdelijk gevolg van de uitspaak van het Hof, de overige punten zijn 
vooral technische wijzigingen naar aanleiding van het eerdergenoemde evaluatieverslag.

3. Commentaar op het Commissievoorstel

Het is belangrijk dat op mondiaal en Europees niveau adequate regelgeving tot stand wordt 
gebracht die gericht is op een hoge bescherming van milieu en de volksgezondheid. De 
problematiek van internationale handel in gevaarlijke stoffen vraagt hierom. Het voorstel van 
de Europese Commissie draagt bij aan de ontwikkeling van de beleidsmatige infrastructuur in 
minder ontwikkelde landen. Hiermee kan een onverantwoord gebruik van chemische stoffen, 
met negatief gevolg voor ecologie, economie en arbeidsomstandigheden, worden 
tegengegaan.

Uw rapporteur kan instemmen met het grootste deel van de wijzigingen. Alleen het punt van 
de aanpassing van de bepalingen omtrent expliciete toestemming om export mogelijk te 
maken stuit op bezwaren. Daarnaast sluit het voorstel niet geheel aan bij de REACH-
verordening.

3.1 toestaan transporten zonder expliciete toestemming

Vanuit economisch oogpunt is de huidige situatie van het uitblijven van een importrespons 
voor Europese exporteurs nadelig als het gaat om stoffen uit deel 2 van bijlage I. Dit zijn 
stoffen waarvoor in de Europese regelgeving de PIC-procedure geldt, maar die nog niet onder 
de werking van het Verdrag van Rotterdam zijn gebracht. De EU verlangt tot nu toe (dus in de 
huidige verordening) unilateraal voor deze stoffen expliciete toestemming van importerende 
landen. Exporteurs uit niet-EU landen kunnen deze stoffen leveren zonder dat zij 
voorafgaande toestemming nodig hebben van het importerende land.

Het voorstel van de Commissie is gericht op het tijdelijk doorgang laten vinden van exporten 
in het geval expliciete toestemming uitblijft. Het gevolg hiervan is dat Europese exporteurs 
van in Europa streng beperkte chemicaliën, deze stoffen gemakkelijker kunnen exporteren.
Als een importerend land niet in staat is om binnen 90 dagen een exportrespons af te geven, 
kan export 12 maanden lang doorgang vinden. Hierna dient wederom toestemming gevraagd 
te worden. Het nadeel van deze versoepelde werkwijze is dat een land dat niet in staat is 
binnen 90 dagen te reageren, geen bescherming meer geniet tegen de import van die in de EU 
streng gereguleerde stof. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is dat onwenselijk en onbedoeld.
Uitgangspunt zou echter moeten zijn dat er rekening gehouden wordt met de bescherming van 
de minst ontwikkelde landen. Een tweetal criteria op basis waarvan de aangewezen 
autoriteiten in de lidstaten na een periode van non-respons kunnen besluiten dat de uitvoer 
doorgang kan vinden, is verdedigbaar: het bestaan van een beoordeling en toelating van de 
stof in het importerende land, of het feit dat het importerende land een OESO-land is. Het 
argument echter dat tot uitvoer kan worden overgegaan indien eerder import van de stof naar 
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het land heeft plaatsgevonden zonder dat het land regelgevende actie heeft ondernomen, 
wordt door uw rapporteur niet ondersteund. Het doel van de regelgeving is immers 
beheersmaatregelen in minder ontwikkelde landen te stimuleren.

3.2 aansluiting op andere wetgeving

Het is belangrijk dat verboden c.q. beperkingen voor het gebruik van chemische stoffen als 
gevolg van nieuwe of aangepaste richtlijnen en verordeningen, adequaat verwerkt worden in 
deze verordening. De lijsten met chemische stoffen dienen volledig te zijn. Met name van 
onderstaande EU-wetgeving dient nagegaan te worden of betreffende chemische stoffen 
toegevoegd moeten worden aan de bijlagen van deze verordening:

• POP verordening (EG) Nr. 850/2004, Bijlage IV

• REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XVII

• Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage I


