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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft met eenparigheid van stemmen een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld inzake 
een ontwerp-verordening betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. 

Hij heeft voorts een politiek akkoord bereikt over de ontwerp-richtlijnen 

– betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging; 

– tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 
(INSPIRE), ten behoeve van het milieubeleid. 

De Raad heeft besloten op 1 juli 2005 een aanvang te maken met de geïntegreerde rechtsstaatmissie 
voor Irak, EUJUST LEX. 

Voorts heeft hij akte genomen van de bevestiging die zijn ontvangen van de 25 lidstaten van de EU, 
de 5 Europese derde landen (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Zwitserland), en de 
10 afhankelijke en geassocieerde gebieden (Guernsey, het eiland Man, Jersey, de Nederlandse 
Antillen, Aruba, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, de Caymaneilanden, Montserrat en de 
Turks- en Caicoseilanden), dat zij de bepalingen van richtlijn (2003/48/EG) en de bilaterale 
overeenkomsten inzake de belastingheffing op spaargelden met ingang van 1 juli 2005 zullen 
toepassen. 

mailto:press.office@consilium.eu.int
http://ue.eu.int/Newsroom
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 � Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 

betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 
 � De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 

http://ue.eu.int. 
 � Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 

het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: 

België: 
mevrouw Evelyne HUYTEBROECK minister van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast 

met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid 

Tsjechië 
de heer Libor AMBROZEK minister van Milieubeheer 

Denemarken: 
mevrouw Connie HEDEGAARD minister van Milieubeheer 

Duitsland: 
de heer Jürgen TRITTIN minister van Milieubeheer, Natuurbehoud en 

Reactorveiligheid 

Estland: 

de heer Tiit NABER plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Griekenland: 
de heer Stavros KALOGIANNIS staatssecretaris van Milieubeheer, Ruimtelijke Ordening 

en Openbare Werken 

Spanje: 
mevrouw Cristina NARBONA RUIZ minister van Milieubeheer 

Frankrijk: 
mevrouw Nelly OLIN minister van Ecologie en Duurzame Ontwikkeling 

Ierland: 
de heer Dick ROCHE minister van Milieubeheer, Nationaal Erfgoed en 

Plaatselijk Bestuur 

Italië: 

de heer Altero MATTEOLI minister van Milieubeheer 

Cyprus: 
de heer Timmy EFTHYMIOU minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en 

Milieubeheer 

Letland: 
de heer Raimonds VĒJONIS minister van Milieubeheer 

Litouwen: 
de heer Arvydas DRAGŪNAS staatssecretaris, ministerie van Milieubeheer 

Luxemburg: 
de heer Lucien LUX minister van Milieubeheer, minister van Vervoer 

Hongarije 
de heer Miklós PERSÁNYI minister van Milieubeheer en Waterhuishouding 

Malta: 
de heer George PULLICINO minister van Plattelandszaken en Milieubeheer 

Nederland: 
de heer Pieter van GEEL staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer 

Oostenrijk: 
de heer Joseph PRÖLL minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en 

Waterhuishouding 

Polen: 

de heer Tomasz PODGAJNIAK minister van Milieu 
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Portugal: 

de heer Francisco NUNES CORREIA minister van Milieubeheer, Ruimtelijke Ordening en 
Regionale Ontwikkeling 

Slovenië: 
de heer Janez PODOBNIK minister van Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening 

Slowakije: 
de heer László MIKLOS minister van Milieubeheer 

Finland: 
de heer Jan-Erik ENESTAM minister van Milieubeheer 

Zweden: 
mevrouw Lena SOMMESTAD minister van Milieubeheer 

Verenigd Koninkrijk: 
mevrouw Margaret BECKETT minister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en 

Plattelandszaken 

 

Commissie: 
de heer Stavros DIMAS lid 

 

De regeringen van de toetredende staten waren als volgt vertegenwoordigd: 
 
Bulgarije: 
de heer Roussi IVANOV Ambassadeur 

Roemenië: 
mevrouw Sulfina BARBU minister van Milieubeheer 
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BESPROKEN PUNTEN 

BESCHERMING VAN HET GRONDWATER TEGEN VERONTREINIGING 

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een politiek akkoord bereikt over de 
ontwerp-richtlijn betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging. 

Na bijwerking in de officiële talen van de Gemeenschap zal de tekst tijdens een komende zitting 
van de Raad worden aangenomen in de vorm van een gemeenschappelijk standpunt en met het oog 
op de tweede lezing aan het Europees Parlement worden toegezonden 

Duitsland, Hongarije, Italië en Zweden hebben het voornemen om tegen de aanneming van de 
richtlijn te stemmen. 

De voorgestelde richtlijn heeft ten doel, grondwaterverontreiniging te voorkomen en te beheersen 
door criteria vast te stellen voor de beoordeling van de goede chemische toestand van het 
grondwater, voor het vaststellen van significante en aanhoudende stijgende trends in de concentratie 
van verontreinigende stoffen in het grondwater en de omkering daarvan, en voor het bepalen van 
het aanvangspunt voor omkeringen in trends. Zij beoogt tevens lozingen van verontreinigende 
stoffen in grondwater te voorkomen of te beperken, en de verslechtering van de toestand van alle 
grondwaterlichamen te voorkomen. 

De ontwerp-richtlijn beoogt de lidstaten met name de mogelijkheid te bieden om, op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel1, voor sommige verontreinigende stoffen drempelwaarden te bepalen naar 
gelang van de nationale hydrogeologische omstandigheden. Voor andere verontreinigende stoffen 
worden kwaliteitsnormen op communautair niveau vastgesteld. 

Doelstellingen van het voorstel 

Het grondwater vormt een reservoir voor de drinkwatervoorziening en voor de industrie en de 
landbouw, met name in tijden van droogte. Het draagt bij tot de instandhouding van wetlands en de 
regulering van het stroomdebiet. Eenmaal vervuild grondwater is moeilijk weer schoon te krijgen, 
zelfs nadat de bron van verontreiniging is weggenomen. Preventie is daarom van essentieel belang. 
Bovendien blijven de effecten van menselijke activiteiten betrekkelijk lang op het grondwater 
doorwerken, en kunnen zij consequenties hebben voor de aquatische en terrestrische ecosystemen. 

                                                 

1 Deze mogelijkheid is door de Commissie voorgesteld en door het Europees Parlement overgenomen. 
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Momenteel is de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging specifiek geregeld bij 
Richtlijn 80/68/EEG 1, die rechtstreekse lozing van op een prioritaire lijst geplaatste 
verontreinigende stoffen verbiedt en voor andere verontreinigende stoffen een vergunningprocedure 
voorschrijft. 

Aangezien Richtlijn 80/86/EEG in 2013 moet worden ingetrokken, zal de bescherming van het 
grondwater moeten worden voortgezet via de kaderrichtlijn voor water 2, meer bepaald door de 
richtlijn waarover heden een politiek akkoord is bereikt. 

De kaderrichtlijn water schrijft voor dat een goede chemische toestand van grondwater moet 
worden bereikt en voorziet daartoe in monitoring van grondwaterlichamen, alsook in maatregelen 
voor de bescherming van grondwater en het herstel van de kwaliteit daarvan. Zij voorziet in de 
aanneming van specifieke maatregelen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen en te 
beheersen 3. Met de voorgestelde richtlijn, die is opgezet als een aanvulling op de kaderrichtlijn 
water, wordt aan die eis voldaan. 

Voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 75, lid 1, van het Verdrag - medebeslissingsprocedure met het 
Europees Parlement en gekwalificeerde meerderheid voor een besluit van de Raad. Het Europees 
Parlement heeft zijn advies in eerste lezing uitgebracht op 28 april 2005 (7951/05). 

                                                 

1 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43. 
2 Richtlijn 2000/60/EG (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1). 
3 Artikel 17. 
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INSPIRE - Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 

De Raad heeft met eenparigheid van stemmen een politiek akkoord bereikt over een ontwerp-
richtlijn tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 
(INSPIRE), ten behoeve van het milieubeleid. 

Na bijwerking in de officiële talen van de Gemeenschap zal de tekst tijdens een komende zitting 
van de Raad worden aangenomen in de vorm van een gemeenschappelijk standpunt en met het oog 
op de tweede lezing aan het Europees Parlement worden toegezonden. 

De Commissie kon zich niet bij het politiek akkoord aansluiten, aangezien zij dat te weinig 
ambitieus vindt vergeleken met haar oorspronkelijke voorstel. Het verheugde haar echter dat de 
Raad tot een akkoord is gekomen, zodat de tweede lezing door het Europees Parlement kan 
plaatsvinden.  

De ontwerp-richtlijn heeft voornamelijk betrekking op de informatie die nodig is om de toestand 
van het milieu te bewaken en te verbeteren, met name wat betreft lucht, water, bodem en natuurlijke 
landschappen. 

INSPIRE beoogt de exploitatie van de reeds bestaande gegevens te optimaliseren, door de 
inventarisatie, toegankelijkheid en interoperabiliteit van de gegevens te verbeteren en door 
hinderpalen voor het gebruik ervan uit de weg te ruimen.  

De richtlijn zal ten goede komen aan openbare instanties, wetgevers, universiteiten, onderzoekers 
en de media, en aan de burgers en hun organisaties. 

INSPIRE heeft voornamelijk betrekking op het milieubeleid, maar staat open voor gebruik door 
andere sectoren, zoals landbouw, vervoer en energie, en voor een toekomstige uitbreiding tot die 
sectoren. 

Voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 75, lid 1, van het Verdrag - medebeslissingsprocedure met het 
Europees Parlement en gekwalificeerde meerderheid voor een besluit van de Raad 1. Het Europees 
Parlement heeft zijn advies in eerste lezing uitgebracht op 7 juni 2005 (9837/05). 

Zie voor nadere bijzonderheden het Commissievoorstel (11781/04). 

                                                 

1 Er wordt aan herinnerd dat de Raad in geval van verschil van mening met de Commissie, met eenparigheid van 
stemmen moet besluiten. 
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STRATEGIE VAN DE GEMEENSCHAP VOOR KWIK - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 

1. NEEMT NOTA van de Raadsconclusies van 7 juni 2001 en 17 oktober 2002, waarin de 
Commissie wordt gevraagd oplossingen aan te reiken voor de problemen in verband met 
het kwik uit de chloor-alkali-industrie, alsmede van de Raadsconclusies van 9 en 
10 december 2002, waarin haar wordt verzocht een samenhangende strategie te presenteren 
met op de levenscyclus-aanpak gebaseerde maatregelen om de menselijke gezondheid en 
het milieu te beschermen tegen het vrijkomen van kwik; 

2. HERINNERT aan de conclusie * dat er voldoende bewijs bestaat dat het vrijkomen van 
kwik in het milieu wereldwijd grote schade berokkent aan de menselijke gezondheid en/of 
het milieu; 

3. NEEMT NOTA van de besluiten 22/4 (2003) en 23/9 (2005) van de beheersraad van het 
UNEP, waarbij wordt opgeroepen zo spoedig mogelijk nationaal, regionaal en mondiaal op 
te treden ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu, door middel van 
maatregelen die het vrijkomen van kwik en kwikverbindingen in het milieu reduceren of 
uitschakelen; 

4. ONDERSTREEPT hoe belangrijk het is dat de emissie van kwik en het aanbod van en de 
vraag naar kwik worden teruggeschroefd, zodat het vrijkomen van kwik in het milieu en de 
blootstelling van de mens aan kwik, vooral methylkwik in vis, tot een minimum worden 
gereduceerd; 

5. HEEFT LOF VOOR de Commissiemededeling over een "Strategie van de Gemeenschap 
voor kwik" en ONDERSTREEPT het belang van de beschreven integrale methode waarom 
de Raad eerder had verzocht, met haar gedetailleerde doelstellingen voor verlaging van de 
kwikemissie en verlaging van de hoeveelheid kwik die in gebruik wordt genomen, en haar 
doelstellingen inzake hetgeen er met overschotten van kwik moet gebeuren, inzake 
bescherming tegen de blootstelling aan kwik en inzake verbetering van het inzicht in het 
kwikprobleem; 

                                                 

* Besluit 22/4 (2003) van de beheersraad van het UNEP. 
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6. BENADRUKT dat de EU op wereldschaal haar internationale bemoeienis met verlaging 
van de kwikemissie en de blootstelling aan kwik moet voortzetten en intensiveren, opdat 
de primaire productie van kwik wereldwijd geleidelijk wordt gestaakt, voorkomen wordt 
dat overschotten opnieuw op de markt worden gebracht en, voorzover er alternatieven 
beschikbaar zijn, het gebruik ervan en de handel geleidelijk worden gestaakt; 

7. ONDERSTREEPT in dit verband het belang van het voorstel - dat verder moet worden 
behandeld - om de uitvoer van kwik uit de Gemeenschap geleidelijk stop te zetten; ACHT 
het weliswaar noodzakelijk dat die stopzetting zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2011, 
een feit is, maar acht dit niet voldoende om de volksgezondheid en het milieu te behoeden 
voor de schadelijke gevolgen van kwik dat in het milieu is vrijgekomen; bijgevolg is 
daarnaast een internationale inspanning geboden, met het oog op een akkoord over een 
juridisch bindend instrument; 

8. BEKLEMTOONT dat het voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de strategie van 
essentieel belang is: 

– in communautair zowel als in mondiaal verband verdere actie te ondernemen binnen 
het bestek van het internationale regelgevingskader en de internationale handels-
voorschriften, en waar nodig nieuwe regelgeving tot stand te brengen, 

– iets te ondernemen tegen het gebruik van kwik in de Gemeenschap waar dit nog 
wordt toegepast, bijvoorbeeld in amalgaamvullingen en vaccins, 

– haalbare technieken voor een verdere verlaging van de kwikemissie bij brandstof-
verbranding te ontwikkelen en het gebruik van kwik bij goudwinning te vervangen 
door een alternatief, 

– werk te maken van de veilige opslag of verwijdering van kwik uit de chloor-alkali-
industrie, 

– de beste beschikbare technieken, onder meer in de zin van de IPPC-richtlijn, voor 
een verdere verlaging van de kwikemissie bij verbrandingsprocessen toe te passen, 
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– de gemeenschappelijke visie, beginselen, hoofddoelen en daarmee samenhangende 
doelstellingen van de strategie te delen met actoren binnen en buiten de 
Gemeenschap, actief deel te nemen aan de verdere ontwikkeling ervan en de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan te delen, een en ander ook rekening 
houdend met de eigen initiatieven van het bedrijfsleven, 

– te waken voor de transparantie en de openheid die het proces tot op heden hebben 
gekenmerkt, 

– het belang van publiek bewustzijn, communicatie en voorlichting voor de verdere 
uitvoering van de strategie in te zien, 

– met betrekking tot de strategische hoofddoelen en doelstellingen een eigen inbreng 
en politieke langetermijnverbintenissen van alle belanghebbenden te bewerkstelligen, 

– prioriteiten te stellen voor onderzoek en technologie op het gebied van kwik, 

– landen met een overgangseconomie en ontwikkelingslanden die sterk afhankelijk zijn 
van vaste brandstoffen als steenkool, te steunen in het bevorderen van schoon en 
efficiënt brandstofgebruik; 

9. ERKENT de milieu- en de sociale problemen die verband houden met de sluiting van 
kwikzilvermijnen in de Gemeenschap, met name: 

– het saneren en controleren van verontreinigde oude winningsgebieden, inclusief een 
adequate behandeling van mijnafval, met inachtneming van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, en 

– de noodzaak nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid te ontwikkelen, 

en VERZOEKT de Commissie na te gaan hoe door optimale aanwending van de 
beschikbare financieringsmechanismen steun kan worden verleend aan projecten en andere 
initiatieven om deze problemen aan te pakken; 
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10. ERKENT dat bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de strategie een belangrijke rol 
is weggelegd voor de lidstaten, het bedrijfsleven en andere belangrijke actoren; 

11. VERZOEKT de Commissie zo spoedig mogelijk actie te ondernemen en, behalve steun te 
verlenen aan het wereldwijd terugdringen van aanbod, vraag en emissie, de nodige 
voorstellen in te dienen, in het bijzonder met betrekking tot: 

– het geleidelijk staken van de uitvoer van kwik uit de Gemeenschap en maatregelen 
om het veilig opslaan of verwijderen van kwik afkomstig uit onder meer de chloor-
alkali-industrie te bevorderen, volgens een tijdspad dat beantwoordt aan het 
voorgenomen geleidelijke staken van de uitvoer van kwik, 

– de beperking van het in de handel brengen van niet-elektrische en niet-elektronische 
meet- en regelapparatuur die kwik bevat, voor gebruik door consumenten en in de 
gezondheidszorg." 
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SLOOP VAN SCHEPEN - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"De Raad, 

• wijst erop dat moet worden gezorgd voor een veilig en milieuvriendelijk beheer van het slopen 
van schepen, teneinde de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen; 

• herinnert aan Besluit VII/26 van het Verdrag van Bazel, waarin het belang van een milieu-
vriendelijk beheer van het slopen van schepen wordt erkend, en wijst erop dat het kan 
voorkomen dat een schip afval in de zin van artikel 2 van het Verdrag van Bazel wordt terwijl 
het tegelijkertijd op grond van andere internationale voorschriften als schip blijft aangemerkt; 

• erkent dat er op mondiaal niveau aangenomen dwingende voorschriften moeten komen om te 
zorgen voor een doeltreffende en daadwerkelijke oplossing van het probleem van het recycleren 
van schepen en voor het veilig en milieuvriendelijk beheer van het slopen van schepen; 

• erkent de noodzaak van onderlinge samenwerking tussen de IAO, de IMO en het Verdrag van 
Bazel binnen de Gezamenlijke Groep sloop van schepen bij de behandeling van vraagstukken 
betreffende de sloop van schepen, om zo spoedig mogelijk een scheepsrapportagesysteem te 
ontwikkelen; 

• besluit om, via de passende kanalen, de Internationale Maritieme Organisatie te verzoeken 
dwingende voorschriften voor een scheepsrapportagesysteem op te stellen die een controleniveau 
waarborgen dat gelijkwaardig is aan dat van het Verdrag van Bazel; 

• besluit om, via de passende kanalen, de IMO te verzoeken op zo kort mogelijke termijn een 
rapportagesysteem te ontwikkelen dat rekening houdt met het beginsel van voorafgaande 
geïnformeerde toestemming en dat onder meer een contract, een scheepsrecyclingplan, een groen 
paspoort en een geïntegreerde lijst van de gevaarlijke materialen aan boord omvat." 
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LIFE+ - Financieel instrument voor het milieu 

In afwachting van het advies van het Europees Parlement heeft de Raad nota genomen van de stand 
van de besprekingen over het voorstel voor een verordening betreffende het financieel instrument 
voor het milieu (LIFE+) (9886/05). 

In dit verband verwezen de delegaties ook naar het punt "Diversen" betreffende de milieudimensie 
van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie. 

LIFE+ is bedoeld om de ontwikkeling, uitvoering, monitoring, evaluatie en bekendmaking van het 
communautaire milieubeleid en de communautaire milieuwetgeving te financieren, met name om de 
duurzame ontwikkeling in de EU te helpen bevorderen. 

Voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 75, lid 1, van het Verdrag - medebeslissingsprocedure met het 
Europees Parlement en gekwalificeerde meerderheid voor een besluit van de Raad. 

Zie voor nadere bijzonderheden het Commissievoorstel (13071/04). 
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REACH - Chemische stoffen  

In afwachting van het advies van het Europees Parlement heeft de Raad een oriënterend debat 
gehouden over de ontwerp-verordening en de ontwerp-richtlijn inzake de registratie en beoordeling 
van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot 
oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap, teneinde een algemene oriëntatie te bepalen 
voor de verdere besprekingen. 

De besprekingen hebben zich toegespitst op het vergunningsstelsel, meer bepaald op: 

–  het toepassingsgebied van de vergunning; 

– de eventuele opstelling van een lijst van zorgwekkende stoffen waarvoor een vergunning 
vereist is; 

– de verplichting technisch en economisch geschikte vervangende oplossingen (stoffen of 
technologieën) in aanmerking te nemen; 

– de voorwaarden die eventueel voor de vergunningen zouden gelden (beperkte 
geldigheidsduur, herzieningstermijn, toezicht). 

Tot besluit heeft het voorzitterschap het debat als volgt samengevat: 

"Wat de werkingssfeer van de vergunning betreft, werd in het debat in de Raad het belang onder-
streept van de toepassing van wetenschappelijke en technische criteria bij de inaanmerkingneming 
van zorgwekkende stoffen met ernstige en onomkeerbare gevolgen die gelijkwaardig zijn aan de 
voor de voortplanting kankerverwekkende, mutagene of vergiftige stoffen en de persistente, 
bioaccumulerende en toxische stoffen (PBT-stoffen ) of de zeer persistente en zeer 
bioaccumulerende stoffen (zPzB-stoffen). 

Tijdens het oriënterend debat werd eraan herinnerd dat een vergunningstelsel goed te beheren en 
werkbaar moet zijn en werd de overwegend positieve houding ten aanzien van de opstelling van een 
lijst van stoffen die voor het vergunningsstelsel in aanmerking komen, bevestigd. 

Wat betreft de inaanmerkingneming van technisch en economisch levensvatbare alternatieve 
technologieën of stoffen in het kader van de vergunningverlening, bleek uit het debat dat het 
vergunningsstelsel een belangrijk onderdeel van REACH is, dat zou kunnen bijdragen tot de 
vervanging van zorgwekkende stoffen, en dat er meer moet worden gedaan om te bevorderen dat, 
alvorens een besluit wordt genomen, deze alternatieve oplossingen nader worden overwogen. 
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Hoewel de merites als stimulans voor de ontwikkeling van alternatieve oplossingen werden erkend, 
werd er tijdens het debat in de Raad op gewezen dat bij de toepassing van voorwaarden voor de 
vergunningen rekening moet worden gehouden met de specifieke eisen van de productiecyclus, 
zonder evenwel uit te sluiten dat die vergunningen worden gebonden aan strikte voorwaarden, 
waaronder een beperking van de geldigheidsduur, herzieningstermijnen en toezicht. 

Tenslotte heeft de Raad zijn voorbereidende instanties opnieuw verzocht de besprekingen voort te 
zetten opdat hij na ontvangst van het advies van het Europees Parlement tot een politiek akkoord 
kan komen over alle aspecten van het Commissievoorstel, waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met het beoogde evenwicht tussen het internationale concurrentievermogen van de 
Europese industrie en de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid." 

Opgemerkt zij dat de rol van het Europees Chemicaliënagentschap en de resultaten van de 
uitgebreide effectbeoordeling van REACH in de Raad Concurrentievermogen van 6-7 juni 2005 
zijn besproken 1. 

Het communautaire chemicaliënbeleid strekt ertoe de chemische verontreiniging van lucht, water, 
bodem en het menselijk leefmilieu te voorkomen, teneinde de biodiversiteit te behouden en de 
gezondheid en de veiligheid van werknemers en het grote publiek te beschermen. Er wordt met dit 
beleid gestreefd naar een evenwicht tussen de voordelen voor gezondheid en milieu en de noodzaak 
om een concurrerende, innoverende en werkgelegenheid scheppende Europese industrie en de 
goede werking van de markt te ondersteunen. 

Voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 95 van het Verdrag - medebeslissingsprocedure met het 
Europees Parlement en gekwalificeerde meerderheid voor een besluit van de Raad. 

Zie voor nadere bijzonderheden het Commissievoorstel (15409/03). 

                                                 

1 Zie voor nadere bijzonderheden doc. 9501/05. 
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GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN (GGO'S) 

– Intrekking van nationale maatregelen 

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid van stemmen alle acht voorstellen voor 
beschikkingen verworpen die de Commissie hem had toegezonden om de intrekking te verkrijgen 
van de door sommige lidstaten genomen vrijwaringsmaatregelen tegen verschillende transgene 
plantenrassen die in de Europese Unie zijn toegestaan. 

Het gaat meer bepaald om de maatregelen betreffende de voorlopige beperking of het voorlopige 
verbod van het gebruik en de verkoop van genetisch gemodificeerde organismen die zijn genomen 
door: 

– Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg ten aanzien van maïs Bt 176; 

– Oostenrijk ten aanzien van maïs T 25 en MON 810; 

– Frankrijk en Griekenland ten aanzien van koolzaad Topas 19/2; 

– Frankrijk ten aanzien van koolzaad MSI x RF1. 

Zie voor nadere bijzonderheden de Commissievoorstellen (8633/05, 8634/05, 8636/05, 8637/05, 
8638/05, 8639/05, 8641/05, 8642/05). 
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– In de handel brengen van MON 863-maïs 

De Raad heeft het voorstel van de Commissie besproken voor een beschikking die ertoe strekt het in 
de handel brengen van maïsproducten die genetisch gemodificeerd zijn met het oog op resistentie 
tegen insecten (Zea mays L. lijn MON 863)1 toe te staan. Op grond daarvan kan het product worden 
gebruikt als diervoeder, maar niet voor menselijke voeding, en mag het ook niet op het grondgebied 
van de Gemeenschap worden geteeld. 

Aangezien voor de aanneming of verwerping van dit voorstel een gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen vereist is, constateerde het voorzitterschap dat er geen gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen bereikt kon worden. Als de Raad geen besluit neemt, komt die bevoegdheid aan de 
Commissie toe. 

De Duitse autoriteiten hebben een kennisgeving ontvangen betreffende het in de handel brengen 
van een maïsproduct (Zea mays L. lijn MON 863), genetisch gemodificeerd met het oog op 
resistentie tegen verschillende insecten. 

Op 2 april 2004 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid een advies uitgebracht waarin 
zij concludeert dat het onwaarschijnlijk is dat Zea mays L. lijn MON 863 binnen de context van het 
voorgestelde gebruik ervan een negatief effect zal hebben op de menselijke en dierlijke gezondheid 
of op het milieu2. 

Op basis van dit advies heeft de Commissie in november 2004 bij het regelgevend comité 3 een 
ontwerp-beschikking ingediend waarmee het in de handel brengen van dit product op de commu-
nautaire markt wordt toegestaan voor een periode van 10 jaar. Aangezien geen gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen kon worden bereikt, heeft dit comité geen advies kunnen uitbrengen. 

Overeenkomstig de comitologieprocedure 4 heeft de Commissie derhalve op 27 april 2005 een 
voorstel voor een beschikking ingediend waarover de Raad zich binnen drie maanden dient uit te 
spreken. 

                                                 

1 Zie doc. 8635/05. 
2 Zie http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_opinions/176_fr.html. 
3 Ingesteld overeenkomstig artikel 30 van Richtlijn 2001/18/EG. 
4 Zie artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van de Raad (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23). 
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DIVERSEN 

• UNEO 

Het voorzitterschap heeft de Raad herinnerd aan de conclusies van de Europese Raad van 
16 en 17 juni betreffende de oprichting van een VN-milieuorganisatie (UNEO). De 
delegaties verheugden zich over dit initiatief. Dit proces moet op gang worden gebracht 
tijdens de top voor de evaluatie van de millenniumverklaring die in september in New York 
zal worden gehouden. 

• eerste Conferentie van partijen bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen (Punta del Este, 2-6 mei 2005) (zie 10004/05). 

• tweede vergadering van de partijen bij het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden 
(Almaty, 25-27 mei 2005) (zie 10211/05). 

• tweede vergadering van de partijen bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid 
(Montreal, 30 mei - 3 juni 2005) (zie 10375/05). 

• dertiende vergadering van de Commissie voor duurzame ontwikkeling (New York, 
11-22 april 2005) (zie 10234/05). 

• voorbereiding (verloop, situatie en taken) van de Top voor de evaluatie van de millennium-
verklaring van de Verenigde Naties (14-16 september 2005) (zie 10005/05). 

• voorstel voor een richtlijn betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden -
stand van de besprekingen. 

• verbod op het gebruik van decaBDE in de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (zie 10192/1/05). 

• Ethanol in brandstof (zie 10233/05). 
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• mondelinge informatie van de Nederlandse delegatie over de stand van zaken bij de dialoog 
"Schoon, slim, sterk". 

• milieudimensie van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) 
(KCI) (zie 10246/1/05). 

• dialoog EU-China over het milieu (zie 10376/05). 

• aanscherping van de emissienormen voor dieselmotorvoertuigen (EURO 5) (zie 10214/05). 

• droogte in Portugal (zie 10361/05).  

• actieplan milieu en gezondheid: actie 3 Biomonitoring (zie 10250/05).  
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

MILIEU 

Overbrenging van afvalstoffen* 

De Raad heeft met eenparigheid van stemmen een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld 
betreffende een ontwerp-verordening betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen.(15311/04 + COR 3 + 9204/05 ADD 1). Dit gemeenschappelijk standpunt zal met het 
oog op de tweede lezing aan het Europees Parlement worden toegezonden. 

In deze ontwerp-verordening worden de procedures en controleregelingen voor de overbrenging 
van afvalstoffen vastgelegd, naar gelang van de herkomst, de bestemming en de route van de 
overbrenging, het soort overgebrachte afvalstoffen en het soort behandeling dat de afvalstoffen op 
de plaats van bestemming ondergaan. 

Het hoofddoel van dit ontwerp is het milieu te beschermen. 

Meer bepaald heeft het tot doel: 

– het herziene besluit van de OESO-Raad 1 en het herziene Verdrag van Bazel 2 inzake 
beheersing van grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen om te zetten in 
Gemeenschapswetgeving; 

– bij te dragen tot internationale harmonisatie op het gebied van het grensoverschrijdende 
vervoer van afvalstoffen; 

– problemen aan te pakken die zich hebben voorgedaan met de toepassing van de bestaande 
Gemeenschapswetgeving inzake toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen 
(vervanging van Verordening (EEG) nr. 259/93 3, door deze anders te structureren en te 
vereenvoudigen). 

                                                 

1 Besluit C(2001) 107 def. van de Raad van de OESO van mei 2002. 
2 Verdrag van Bazel van 22 maart 1989. 
3 PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2557/2001 (PB L 349 

van 31.12.2001, blz. 1). 
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Tot de voornaamste wijzigingen ten opzichte van de geldende regeling behoren: 

– wijzigingen in het algemene procedurekader (met name betreffende de voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving en toestemming, alsmede betreffende verplichtingen tot het 
verstrekken van informatie); 

– Wijzigingen om verduidelijkingen betreffende het toepassingsgebied en de definities; 

– bepalingen betreffende de transporten van afvalstoffen binnen en tussen de lidstaten; 

– bepalingen inzake in- en uitvoer. 

In zijn gemeenschappelijk standpunt wijst de Raad de door de Commissie voorgestelde dubbele 
rechtsgrond af, en beschouwt hij artikel 175, lid 1, van het Verdrag als toereikend. 

EXTERNE BETREKKINGEN 

Centraal-Afrikaanse Republiek - Hervatting van de samenwerking  

De Raad heeft ermee ingestemd dat een brief wordt gestuurd naar de president van de Centraal-
Afrikaanse Republiek met het oog op de hervatting van de onbeperkte samenwerking met dat land, 
nadat de samenwerking uit hoofde van artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou een tijd 
gedeeltelijk opgeschort was geweest. (10308/05). 

De EU was verheugd over het goede verloop van de presidents- en de parlementsverkiezingen in de 
Centraal-Afrikaanse republiek op 13 maart en 8 maart 2005 en liet weten vastbesloten te zijn de 
volledige samenwerking te hervatten. 

Na de staatsgreep in de Centraal-Afrikaanse republiek in 2003 had de Raad besloten de samen-
werking met de regering van dat land te beperken op grond van artikel 96 van de partnerschaps-
overeenkomst met de ACS-landen (Overeenkomst van Cotonou). 
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Rechtsstaatmissie voor Irak - Conclusies van de Raad 

"De Raad heeft besloten op 1 juli 2005 een aanvang te maken met de geïntegreerde 
rechtsstaatmissie voor Irak, EUJUST LEX. 

EU/ACS-Staten - Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven 

De Raad heeft ingestemd met het ontwerp-besluit betreffende de statuten en het reglement van orde 
van het Centrum voor de Ontwikkeling van het Bedrijfsleven, met het oog op aanneming door het 
Comité van Ambassadeurs van de ACS (2131/05).  

EU/ACS-Staten - Vervroegde toepassing van de herziene ACS-EG-Partnerschaps-

overeenkomst 

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende het door de Gemeenschap in de ACS-EG-Raad 
van Ministers in te nemen standpunt over de vervroegde toepassing van de herziene ACS-EG-
Partnerschapsovereenkomst (9345/05).  

Dit besluit maakt de toepassing mogelijk van overgangsmaatregelen voor de herziene 
Partnerschapsovereenkomst met de ACS-landen (Overeenkomst van Cotonou) voor de periode 
tussen de datum van ondertekening en de datum van inwerkingtreding, met uitzondering van de 
bepalingen over de uitvoering van het meerjarig financieel kader, terrorismebestrijding en 
samenwerking bij de bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens. 

De gewijzigde overeenkomst van Cotonou, die op 25 juni in Luxemburg moet worden ondertekend, 
treedt pas na afloop van de ratificatieprocedures in werking. 
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ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden 

De Raad heeft akte genomen van de bevestiging die zijn ontvangen van de 25 lidstaten van de EU, 
de 5 betrokken Europese derde landen (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Zwitserland), 
en de 10 afhankelijke en geassocieerde gebieden (Guernsey, het eiland Man, Jersey, de Nederlandse 
Antillen, Aruba, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, de Caymaneilanden, Montserrat en de 
Turks- en Caicoseilanden), dat zij de bepalingen van richtlijn (2003/48/EG) en de bilaterale 
overeenkomsten inzake spaarbelasting met ingang van 1 juli 2005 zullen toepassen. 

De Raad heeft via een "groen licht"-nota (10038/05) bevestigd dat alle partners vanaf 1 juli 2005 
dezelfde of gelijkwaardige maatregelen zullen toepassen als die vervat in Richtlijn 2003/48/EG over 
de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden. 

De Raad heeft het secretariaat-generaal van de Raad ook toestemming gegeven om alle informatie 
in verband met de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden toegankelijk te maken voor de 
betrokken derde landen en gebieden en het publiek (beschikbaar op website 
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=250 in de loop van de week van 27 juni 2005). 

ONTWIKKELING 

Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout  

De Raad heeft de Commissie gemachtigd om in het kader van de Conferentie van de Verenigde 
Naties over handel en ontwikkeling te onderhandelen over de overeenkomst die de Internationale 
Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994 moet opvolgen. 

Meer informatie is te vinden op www.unctad.org/ 
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SOCIAAL BELEID 

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin)* 

De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 
betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-
omstandigheden (9480/05, 10108/05 ADD 1). 

Doel van deze verordening is deze stichting efficiënter te laten werken, met name nu de EU is 
uitgebreid. 

Voor meer informatie zie persmededeling nr. 8980/05. 

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (Bilbao)* 

De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 tot 
oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk 
(9481/05, 10106/05 ADD 1). 

Doel van deze verordening is in hoofdzaak deze stichting efficiënter te laten werken, met name nu 
de EU is uitgebreid. 

Voor meer informatie zie persmededeling nr. 8980/05. 

TRANSPARANTIE 

Toegang van het publiek tot documenten 

De Raad heeft de volgende documenten goedgekeurd 

– het antwoord op het confirmatief verzoek nr. 29/c/01/05 van mevrouw María-Teresa 
GIL-BAZO (doc. 9729/05); de Zweedse delegatie stemde tegen. 

– het antwoord op de brief van 4 mei 2005 van de Europese ombudsman in verband met 
klacht nr. 1487/2005/GG (doc. 9056/05); de Duitse delegatie stemde tegen. 
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BENOEMINGEN 

Comité van de Regio's 

De Raad heeft besluiten aangenomen betreffende de benoeming van een aantal leden en plaats-
vervangers in het Comité van de Regio' voor het resterende deel van de ambtstermijn, te weten tot 
en met 25 januari 2006 

a) tot lid: 

 de heer Dave QUAYLE 
Lid van de North West Regional Assembly 
Trafford Metropolitan Borough Council 
ter vervanging van de heer Derek BODEN; 

 de heer Uwe DÖRING 
Minister für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein 
ter vervanging van mevrouw Ulrike RODUST; 

 de heer Hermann WINKLER 
Sächsischer Staatsminister und Chef der Staatskanzlei, 
Mitglied des Sächsischen Landtages 
ter vervanging van de heer Stanislaw TILLICH, 

b) tot plaatsvervanger: 

 de heer Peter Harry CARSTENSEN 
Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 
ter vervanging van mevrouw Heide SIMONIS; 

 de heer Georg MILBRADT 
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, 
Mitglied des Sächsischen Landtages 
ter vervanging van de heer Volker SCHIMPFF; 

 mevrouw Sharon TAYLOR 
Member of the East of England Regional Assembly. 
(Stevenage Borough Council) 
ter vervanging van mevrouw Ruth BAGNALL. 

 


