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Fiche 1: Verordeningen drugsprecursoren

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

1. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van

Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren;

2. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van

Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel

tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren.

Datum Commissiedocument

COM(521) 27.09.2012

COM(548) 28.09.2012

Nr. Commissiedocument

1. COM (2012) 548

2. COM (2012) 521

Prelex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=202001

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201994

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board

1. SDW (2012) 278

2. SDW (2012) 267

Behandelingstraject Raad

Waarschijnlijk zullen deze verordeningen worden behandeld in de Gezondheidsraad (Raad WSBVC).

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of

uitvoeringshandelingen

a) Rechtsbasis

1. Artikel 114 VWEU

2. Artikel 207 VWEU
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b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement

Gewone wetgevingsprocedure art 294 VWEU: Gekwalificeerde meerderheid in de Raad en met

medebeslissing Europees Parlement.

c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

Er is in beide voorstellen voorzien in gedelegeerde handelingen (art 290 VWEU) en

uitvoeringshandelingen (art 291 VWEU)

1. Voorstel ter wijziging van Vo 273/2004:

Uitvoeringshandelingen ex. artikel 14, gedelegeerde handelingen ex. Artikel 15bis

2. Voorstel ter wijziging van V0 111/2005:

Uitvoeringshandelingen ex. art. 28, gedelegeerde handelingen ex. art. 30bis en 30ter.

Voor vaststelling van de uitvoeringshandelingen in beide verordeningen is de zogenaamde

onderzoeksprocedure van toepassing (art. 5 Verordening (EU) nr. 182/2011).

2. Samenvatting BNC-fiche

 Korte inhoud voorstel

Drugsprecursoren zijn stoffen die veelal legale toepassingen hebben, maar die ook noodzakelijk zijn

bij de vervaardiging van drugs. Verordeningen (EG) 273/2004 en 111/2005 regelen kort gezegd de

intracommunautaire handel in geregistreerde drugsprecursoren, alsmede de handel daarin tussen de

Unielanden en derde landen. Met de voorgestelde wijzigingen worden de stoffen azijnzuuranhydride en

(pseudo)efedrine aan een strenger toezichtregime onderworpen.

 Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

De wijzigingsverordeningen zijn naar het oordeel van Nederland rechtmatig, subsidiar en

proportioneel.

 Implicaties/risico’s/kansen

Door de wijzigingsverordeningen kan de vervaardiging van heroïne en methamfetamine beter worden

bestreden.

 Nederlandse positie en eventuele acties

Nederland is positief over de wijzigingsvoorstellen. Nederland heeft nog wel enkele redactionele

opmerkingen bij de definitie van “geregistreerde stof”.

3. Samenvatting voorstel

 Inhoud voorstel

1. Verordening 273/2004 stelt regels voor het intracommunautaire toezicht op bepaalde stoffen die

vaak worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen. Deze stoffen zijn

genoemd in de bijlagen bij de verordening.

Het voorstel voert voor eindgebruikers van de stof azijnzuuranhydride de verplichting van een

registratie in, zoals die reeds bestaat voor marktdeelnemens.

Daarnaast wordt voorgesteld een Europese databank van drugsprecursoren op te zetten.
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Het voorstel past ook de vroegere comitéprocedure aan de nieuwe regels van het Verdrag van

Lissabon aan.

2. Verordening 111/2005 stelt regels voor het toezicht op de handel in drugsprecursoren tussen de

Europese Unie en derde landen.

Het voorstel scherpt de regels aan voor uitvoer van geregistreerde stoffen en neemt de stoffen die

efedrine en pseudo-efedrine bevatten op in de verordening voor zover het medicijnen zijn, en maakt

het mogelijk om de bijlage bij de verordening met daarin opgenomen de stoffen sneller te kunnen

wijzigen zonder tussenkomst van de Raad.

Het voorstel bevat voorts een verwijzing naar genoemde databank in de andere Verordening die ziet

op precursoren, een evaluatiebepaling en de hierboven genoemde aanpassingen aan het VWEU.

 Impact assessment Commissie

1. Ten aanzien van de wijziging van Vo 273/2004:

Azijnzuuranhydride is de belangrijkste precursor van heroïne. De preventie van misbruik van

azijnzuuranhydride is niet doeltreffend. Vanuit de legale handel in Europa weggesluisde

azijnzuuranhydryde wordt illegaal verhandeld buiten de Unie. Lidstaten, burgers en bedrijven worden

met de problematiek geconfronteerd. In vergelijking met andere beleidsopties is naar het oordeel van

de Commissie de verplichte registratie van eindgebruikers van azijnzuuranhydride het meest effectief,

en heeft deze optie een gunstige kosten-batenverhouding.

2. Ten aanzien van de wijziging van Vo 111/2005:

Efedrine en pseudo-efedrine zijn de belangrijkste precursoren van methamfetamine . Het zijn echter

ook de werkzame stoffen in geneesmiddelen tegen verkoudheid en allergieën. Uit deze

geneesmiddelen kan eenvoudig de (pseudo)efedrine worden onttrokken. Deze geneesmiddelen zijn

om die reden gewild bij drugshandelaren als bron voor vervaardiging van methamfetamine. Tot op

heden zijn deze geneesmiddelen uitgesloten van het toezicht in Verordening 111/2005 waardoor de

uitvoer en doorvoer ongehinderd kan plaatsvinden, zelfs wanneer misbruik aannemelijk is. Dit moet

worden tegengegaan door het invoeren van een vergunningplicht bij de uitvoer van medicijnen die de

stoffen (pseudo) efedrine bevatten en door het gebruik van voorafgaande kennisgeving van uitvoer.

Deze optie is het meest effectief, en genereert minimale administratieve lasten.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

a) Bevoegdheid

Bevoegdheidsgrondslag is rechtmatig:

1. Het voorstel tot wijziging van verordening 273/2004 berust op artikel 114 VWEU(interne markt).

Overeenkomstig artikel 4 (2) VWEU hebben de EU en de lidstaten een gedeelde bevoegdheid op

gebied van de interne markt.

2. Het voorstel tot wijziging van verordening 111/2005 berust op artikel 207 VWEU

(gemeenschappelijke handelspolitiek). Overeenkomstig artikel 3 (1) VWEU is de EU exclusief bevoegd

op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek.
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b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

1. De algemene doelstelling van verordening 273/2004 is voorkoming van misbruik van uit het

legitieme handelsverkeer afkomstige drugsprecursoren. De aanscherping van de

controlemogelijkheden van azijnzuuranhydride kan niet voldoende worden verwezenlijkt door de

lidstaten alleen. Optreden van de Unie is doelmatiger en leidt tot een gelijk speelveld. Naar het

oordeel van Nederland valt de subsidiariteitstoets daarmee positief uit.

Met deze aanscherping wordt alleen het zwakke punt in de uitvoering van de verordening opgelost. De

aanscherping gaat niet verder dan nodig is om dit doel te bereiken. Het proportionaliteitsoordeel is

daarmee ook positief.

2. Subsidiariteitsoordeel is hier niet van toepassing aangezien de EU exclusief bevoegd is om op te

treden op terrein van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Met deze aanscherping wordt alleen het

zwakke punt in de uitvoering van de verordening opgelost. De aanscherping gaat niet verder dan

nodig is om dit doel te bereiken. Het proportionaliteitsoordeel is daarmee ook positief.

c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of

uitvoeringshandelingen

In artikel 30bis van Verordening 111/2005 worden gedelegeerde handelingen voorgesteld, waardoor

de Commissie bevoegd wordt om de in de bijlagen genoemde stoffen aan te passen aan

ontwikkelingen op het gebied van misbruik van drugsprecursoren. Nederland stemt daar mee in.

Overigens gaat het bij de gedelegeerde handelingen om aanpassingen aan het Verdrag van Lissabon,

en worden geen materiële wijzigingen voorgesteld. Nederland kan zich vinden in de voorstellen ten

aanzien van de gedelegeerde handelingen. De uitvoeringshandelingen worden ingevuld met een

onderzoeksprocedure voor het in te stellen comité. Nederland is hierover in principe positief omdat

deze procedure de lidstaten de grootst mogelijke invloed geeft in het comité.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

a) Consequenties EU-begroting

De voorstellen hebben beide geen gevolgen voor de begroting van de Unie. De middelen die nodig zijn

voor de implementatie van een Europese databank voor drugsprecursoren zijn reeds opgenomen in de

tijdens de begrotingsprocedure toegekende toewijzingen en binnen het begrotingsonderdeel

betreffende de interne markt.

b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

De voorstellen hebben geen grote financiële gevolgen voor de toezichthoudende organisaties. De

voorgestelde aanpassingen ten behoeve van het toezichtsregime kunnen worden opgenomen in de

bestaande procedures. De voorstellen kunnen in het eerdergenoemd toezichtregime van

geneesmiddelen en/of drugsprecursoren opgenomen worden.
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Indien de voorstellen ook gevolgen hebben voor Nederland dan dienen de budgettaire gevolgen

ingepast te worden op de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels

van de budgetdiscipline.

c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

1. De registratie van eindgebruikers van azijnzuuranhydride leidt tot kosten voor ongeveer 17 kleine

en middelgrote ondernemingen. De Douane brengt geen (leges)kosten in rekening.

2. De aanscherping van het toezicht op de handel in geneesmiddelen die (pseudo) efedrine bevatten

heeft geen financiële consequenties voor bedrijfsleven of burger.

Verder raken de voorstellen slechts een beperkt aantal bedrijven die veelal nu reeds onder het

bestaande toezichtsregime van drugsprecursoren en/of geneesmiddelen vallen. Voor de Vo 111/2005

gaat het om ongeveer 3 bedrijven die geneesmiddelen met (pseudo) efedrine exporteren en al onder

IGZ-toezicht vallen. Voor Vo 273/2004 gaat het om ongeveer 17 bedrijven die op jaarbasis meer dan

vrijgestelde 100 liter azijnzuuranhydride afnemen. (Ter informatie: er zijn ongeveer 150 eindafnemers

die erg kleine hoeveelheden van 1 á 2 liter afnemen, maar daarvoor geldt nu en straks ook nog de

vrijstelling van 100 liter. ) Voor de toezichtsorganisaties en het bedrijfsleven is het daarbij wel

wenselijk dat voor bedrijven die als zodanig al onder toezicht staan, niet extra belast en gecontroleerd

moeten worden

d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden,

bedrijfsleven en burger

De registratie van eindgebruikers van azijnzuuranhydride leidt tot extra administratieve lasten voor

kleine en middelgrote ondernemingen. De extra administratieve lasten zijn beperkt en treffen een

beperkt aantal bedrijven. De administratieve lasten voor de rijksoverheid zullen worden beperkt door

het toezicht zoveel mogelijk op te laten nemen in het bestaande toezichtsregime voor

drugsprecursoren en geneesmiddelen.

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief

toepassing van de lex silencio positivo)

Voor beide verordeningen zijn er geen consequenties voor de nationale regelgeving. De Wet

voorkoming misbruik chemicaliën wijst alleen de uitvoerende instanties aan. Dit wordt niet anders

door de wijzigingsverordeningen.

b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding

(bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

Beide verordeningen op de twintigste dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese

Unie. Nederland stelt voor om de inwerkingtreding zes maanden later in te laten gaan. Ten eerste
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voor de toezichtorganisaties zelf en ten tweede voor het bedrijfsleven dat voorgelicht moet worden

alsmede om het bedrijfsleven tijd te geven voor implementatie.

c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

Het voorstel tot wijziging van Verordening 111/2005 bevat een evaluatiebepaling. . Nederland streeft

ernaar een dergelijke bepaling ook in het wijzigingsvoorstel voor verordening 273/2004 op te nemen.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

a) Uitvoerbaarheid

De voorstellen zijn uitvoerbaar, omdat ze in te passen zijn binnen de huidige procedures en de

verwachte impact beperkt is. Wenselijk is wel dat het nieuwe toezichtregime opgenomen wordt in het

huidige toezichtregime voor drugsprecursoren en geneesmiddelen.

b) Handhaafbaarheid

De voorgestelde maatregelen zijn geheel in lijn met de reeds bestaande regelgeving op het gebied van

precursoren en houden voor wat betreft de opsporing geen wijzigingen in ten aanzien van

uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Niet van toepassing.

9. Nederlandse positie

De aanscherpingen op het toezicht in de handel in azijnanhydride en (pseudo) efedrine heeft de

instemming van de Nederlandse regering. Nederland heeft internationale verplichtingen op zich

genomen op het gebied van het bestrijden van de handel in verdovende middelen. Met de

voorgestelde wijzigingen kan de vervaardiging van heroïne en van methamfetamine beter worden

tegengegaan.

Wel zal nauwlettend worden gevolgd of de voorstellen zich verhouden tot richtlijn 2011/62 tot

wijziging van de Europese geneesmiddelenrichtlijn 2001/83/EG, waarin ten algemene regels zijn

opgenomen voor de vervaardiging en invoer van werkzame stoffen van geneesmiddelen.

Nederland heeft daarnaast nog enkele tekstuele opmerkingen, met name bij de definitie van

“geregistreerde stof”.
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Fiche 2: Mededeling Evaluatie Regelgeving Nanomaterialen

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de

Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, over de tweede evaluatie van de regelgeving

inzake nanomaterialen.

Datum Commissiedocument

3-10-2012

Nr. Commissiedocument

COM(2012) 572

Pre-lex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=202006

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad

Milieuraad

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2. Essentie voorstel

Nanomaterialen zijn materialen waarin meer dan de helft van de deeltjes kleiner dan 100 nanometer

is (nanometer = miljoenste millimeter). Deze grootte is vergelijkbaar met die van virussen. Door deze

afmetingen hebben deze materialen andere eigenschappen dan de chemische stof op zichzelf.

Voorbeelden zijn nano-titaniumoxide in zonnebrandcrème, nano-silica in voeding, nano-zilver in

textiel en nano-ceriumoxide in diesel.

Deze mededeling is onder andere tot stand gekomen in reactie op een resolutie van het Europees

Parlement van april 2009 in reactie op de 1e Evaluatie van regelgeving inzake nanomaterialen uit

2008. In deze mededeling wordt de bestaande regelgeving geëvalueerd en een aantal concrete

maatregelen aangekondigd. Daar waar tekortkomingen worden gesignaleerd geeft de Europese

Commissie (CIE) aan hoe men de EU-wetgeving wil verbeteren met het oog op een veilig gebruik van

nanomaterialen en hoe dit kan worden gedaan zonder de bijdrage aan innovatie, groei en

werkgelegenheid in de EU in gevaar te brengen. De CIE wil hierbij gebruik maken van de huidige
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risicobeoordelingsmethoden, al wordt wel geconstateerd dat bepaalde aspecten van de beoordeling

nog tekort schieten en aanpassing behoeven.

De recente Commissieaanbeveling voor een definitie van nanomaterialen zal, waar nodig, in de

Europese wetgeving worden geïntegreerd1.

De CIE vindt dat REACH2 het beste kader vormt voor het risicobeheer van nanomaterialen in de vorm

van stoffen of mengsels. Wel is geconstateerd dat REACH tot nu toe onvoldoende informatie oplevert

om veilig gebruik te (borgen waardoor specifiekere voorschriften voor nanomaterialen noodzakelijk

zijn. De CIE is voornemens om bij de eerstkomende evaluatie van REACH relevante

regelgevingsopties te beoordelen om overlap met andere regelgeving te vermijden.

De CIE is van plan een webplatform te ontwikkelen met verwijzingen naar alle relevante

informatiebronnen (waaronder eventueel nationale of sectorale archieven) en deze zo spoedig

mogelijk online te zetten. Tegelijkertijd zal de CIE een effectbeoordeling uitvoeren om na te gaan hoe

de transparantie en het regelgevend toezicht het best kunnen worden gewaarborgd.

3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling,

subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling en de eventueel daarin

aangekondigde concrete wet- en regelgeving? Hoe schat Nederland de financiële

gevolgen in, alsmede de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve

lasten?

Bevoegdheidsvaststelling:

Uit artikel 4 (2)(e) VWEU volgt dat EU en lidstaten een gedeelde bevoegdheid hebben op het gebied

van milieu. Nederland is van mening dat de CIE deze initiatieven mag nemen.

Subsidiariteit:

Nederland beoordeelt deze als positief, omdat de CIE het beste met de voorgestelde concrete

maatregelen kan komen, omdat die dan voor de gehele EU gelijk zijn en zo de werking van de interne

markt niet wordt verstoord.

Proportionaliteit:

Nederland beoordeelt deze positief, omdat de voorgestelde de concrete maatregelen een belangrijke

stap zijn om de risicobeheersing van nanomaterialen op vergelijkbaar niveau te brengen met de

risicobeheersing van andere chemische stoffen, echter deze initiatieven schieten nog tekort ten

opzichte van de acties die volgens Nederland nodig worden geacht door 10 lidstaten (waaronder

1 Zie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011H0696:EN:NOT
2 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de

registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH: Registration,

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals),
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Nederland) en Kroatië, alsmede door het Europees Parlement en zoals beschreven in de brieven die

door deze partijen in juli 2012 naar de CIE zijn gestuurd3.

Financiële gevolgen:

De 2e evaluatie zelf heeft geen financiële gevolgen voor de EU begroting. Wel zal Nederland de CIE

vragen om duidelijk te maken wat de kosten zijn van de toekomstige voorstellen. Nederland is van

mening dat eventuele aanvullende werkzaamheden van de CIE gefinancierd dienen te worden binnen

de bestaande financiële kaders van de EU-begroting. Indien de toekomstige voorstellen ook gevolgen

hebben voor Nederland dan dienen de budgettaire gevolgen ingepast te worden op de begroting van

het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels van de budgetdiscipline.

Administratieve lasten:

De door de Commissie voorgestelde maatregelen zullen naar verwachting niet leiden tot

administratieve lasten van overheid, burgers en bedrijven. De verplichtingen en lasten bestaan al

onder de huidige REACH verordening maar binnen REACH bestaan onvoldoende mogelijkheden om

volledige informatie af te dwingen. Echter, het uitblijven van regelgeving op EU niveau vergroot de

kans op meer nationale initiatieven en daarmee tot hogere lasten voor het bedrijfsleven.

4. Nederlandse positie over de mededeling

NL is positief over de mededeling van de CIE dat de regulering van nanomaterialen moet worden

bezien in de evaluatie van REACH. Nederland is ook positief over het feit dat ECHA4, in samenwerking

met de Commissie en enkele lidstaten, enkele belangrijke nanomateriaalregistraties onder de loep

neemt. NL is het met de CIE eens dat REACH in principe een goede basis vormt voor de

risicobeheersing van nanomaterialen wanneer ze voorkomen als stoffen of mengsels, maar vindt dat

een aantal aanpassingen van of aanvulling op REACH nodig zijn om de veiligheid van het gebruik van

nanomaterialen te kunnen borgen.

Nederland is van mening dat samenwerking tussen de verschillende agentschappen die zich met

risicobeoordeling bezighouden (EFSA, EMA, ECHA)5 van toegevoegde waarde kan zijn.

Nederland is van mening dat vanuit het voorzorgprincipe niet moet worden gewacht op het

daadwerkelijk constateren van risico’s van nanomaterialen en hun toepassingen in producten maar dat

voldoende informatie en adequate beoordeling van de risico’s nodig is. Echter, het uitblijven van

afdoende regelgeving op EU-niveau leidt naar verwachting tot meer nationale initiatieven (FR heeft al

een nanowet aangenomen; DU, DK en IT hebben al concrete initiatieven hiertoe in voorbereiding).

Dergelijke initiatieven leiden tot verstoring van de interne markt en lastenverzwaring voor het

3 http://www.government.nl/issues/environment/documents-and-publications/letters/2012/07/06/letter-to-the-

european-commission-on-review-nanotechnology.html; http://www.government.nl/issues/environment/documents-

and-publications/letters/2012/07/06/ep-letter-to-eu-on-review-nanotechnology.html
4 ECHA: European CHemicals Agency
5 EFSA: The European Food Safety Authority EMA: The European Medicines Agency



Bijlage fichedocument, pagina 10

bedrijfsleven. Adequate Europese regelgeving kan dergelijke verstoring voorkomen. Het is aan de CIE

om te zorgen dat er tijdig Europese regelgeving wordt ontwikkeld die tegemoet komt aan de behoefte

van lidstaten.

Nederland heeft samen met 9 andere lidstaten en Kroatië per brief van 6 juli 2012 bij de CIE

aangedrongen op:

1) aanpassingen in bestaande EU wet- en regelgeving om deze beter toepasbaar te maken voor

nanomaterialen, waaronder relevante REACH bijlagen en handreikingen;

2) een wetsvoorstel voor registratie van of markttoezicht op nanomaterialen of producten met

nanomaterialen; en

3) aanvulling op of aanpassing van de REACH verordening teneinde

a. een oplossing te bieden voor het ontbreken van een definitie van nanomaterialen in

REACH;

b. herziening van de tonnagegrenzen voor nanomaterialen in REACH;

c. verkorten van de periode tot aan verplichte registratie van nanomaterialen;

d. speficieke vereisten te stellen ten aanzien van de registratie van nanomaterialen

(betreffende bijv. karakterisatie en testmethoden).

Een aantal van de door Nederland aangedragen punten is inderdaad overgenomen, zoals het

aanpassen van enkele leidraden in REACH en het voornemen om een aantal annexen van REACH aan

te passen. De tweede evaluatie laat de mogelijkheid open om ook met verdere regelgeving te komen,

maar voorziet hier geen concrete stappen. Nederland wil dat de CIE ook daartoe initiatief gaat nemen

en zal daar bij de CIE op aandringen.

Ten aanzien van de concrete maatregelen die de CIE in deze mededeling aankondigt heeft Nederland

het volgende standpunt:

Definitie:

1) De CIE kondigt aan dat de definitie van nanomaterialen, waar nodig, in de EU-wetgeving

worden zal worden opgenomen.

Nederland is het hiermee eens. De verwijzing naar de definitie dient integraal en dynamisch te

zijn. Nadere inperking van de definitie bij specifieke wet- en regelgeving is in een enkel geval

mogelijk, mits goed onderbouwd en niet in strijd met de Commissie aanbeveling ten aanzien

van de definitie.

2) De CIE zal de nanodefinitie in 2014 opnieuw beoordelen.
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Nederland kan zich hierin vinden. Ook het RIVM rapport ter beoordeling van de definitie heeft

beschreven welke onderdelen geëvalueerd moeten worden6.

Reach

3) De CIE zal tijdens de komende REACH-evaluaties7 relevante regelgevingsopties

beoordelen, met name mogelijke wijzigingen van REACH –bijlagen, teneinde duidelijkheid

te bieden over de wijze waarop in de REACH-registraties nanomaterialen worden

behandeld en de veiligheid ervan wordt aangetoond. ECHA heeft reeds een leidraad voor

registratie aangepast.Tevens moedigt de CIE ECHA aan om verdere richtsnoeren te

ontwikkelen voor registraties na 2013.

De CIE vindt het momenteel niet nodig om de regels te wijzigen in gevallen waarin een

beoordeling van de chemische veiligheid verplicht is. . Voorts is de CIE van mening dat de

registratie drempels en tijdschema’s voor registratie op basis van volume zoals vastgesteld in

REACH, geschikt zijn voor nanomaterialen, met inachtneming van de in hoofdstuk 7 van de

mededeling omschreven maatregelen (tbv beter toegankelijke informatie). Een uitbreiding van

de REACH-verplichtingen tot nanomaterialen in kleine hoeveelheden is volgens de CIE niet

nodig omdat nanomaterialen die nu buiten deze regelgeving vallen waarschijnlijk een beperkte

blootstelling voor mens en milieu geven aangezien ze vaak in een matrix gebonden zijn of in

apparatuur zijn ingesloten.

Nederland vindt dat de CIE terecht opmerkt in deze tweede evaluatie, dat REACH op dit

moment onvoldoende zicht levert op registraties van nanomaterialen en is ook de geleverde

informatie over nanomaterialen onvoldoende8. Aanpassing van de bijlagen is een stap in de

goede richting, maar kan niet de enige stap zijn. Het is niet zeker of de huidige

tonnagegrenzen met bijbehorende informatieverplichtingen voldoende zijn om adequate

risicobeoordelingen uit te kunnen voeren. Bovendien blijkt het lastig om specifieke informatie

over nanomaterialen te krijgen, onder andere vanwege het ontbreken van een definitie in

REACH. Gezien de snelle toename van deze materialen op de markt en in

(consumenten)producten is het zowel voor de industrie als voor consumenten, werknemers en

het milieu belangrijk zekerheid te verkrijgen omtrent de veiligheid van productie en toepassing

van deze materialen.

6 E.A.J. Bleeker et al., Interpretation and implications of the European Commission Recommendation on the

definition of nanomaterial. RIVM Letter Report 601358001/2012
7 De eerste wordt in 2012 verwacht.
8 Uit de CIE mededeling: “Bij veel registraties voor stoffen waarvan bekend is dat zij in de vorm van nanomateriaal

bestaan, wordt niet duidelijk aangegeven welke vormen eronder vallen of welke informatie betrekking heeft op de

nanovorm. Slechts weinig informatie heeft specifiek betrekking op het veilige gebruik van de specifieke

nanomaterialen die geacht worden onder de registratiedossiers te vallen.”



Bijlage fichedocument, pagina 12

CLP

4) De CLP-classificatie van een nanomateriaal zal volgens de CIE automatisch enkele

uitvoeringsbepalingen van diverse milieuwetgeving (o.a. tav emissies en afvalstoffen)

openbreken die erop gericht zijn het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het milieu te

beheersen.

Nederland vindt het belangrijk dat daar waar specifieke risico’s optreden, deze worden

meegewogen in de CLP classificatie. De CLP-classificatie kijkt naar de intrinsieke

gevaarseigenschappen van een stof dus in principe worden eventuele risico’s van

nanomaterialen nu ook al meegenomen. De verordening vereist dat je de gevaarsaspecten

van de stof moet bepalen in de vorm waarin je het op de markt zet. De bestaande test- en

meetmethoden zijn voor nanomaterialen niet toereikend en nog onvoldoende geharmoniseerd

om aan deze eis te voldoen.

Gezondheid en veiligheidsaspecten op het werk

5) Uiterlijk 2014 zal de CIE een definitieve beoordeling van de wetgeving inzake gezondheid

en veiligheid op het werk uitvoeren.

Nederland vindt het belangrijk dat de CIE er voor zorgt dat er tijdig Europese regelgeving voor

nanomaterialen wordt ontwikkeld inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Het is van

belang dat in die beoordeling ook wordt bezien of en hoe in deze wetgeving kan worden

verwezen naar de definitieaanbeveling van de CIE. Bovendien is het een voorwaarde voor

succesvolle wetgeving op dit punt dat producenten weten dat ze met nanomaterialen werken

en welke risico’s deze materialen met zich meebrengen. Eenduidige informatie hierover kan

alleen via aanpassing van of aanvulling op REACH worden verkregen.

Bescherming van de gezondheid, veiligheid en het milieu

De Europese wetgeving met betrekking tot consumentenproducten ( inclusief levensmiddelen)

kent al specifieke bepalingen t.a.v. nanomaterialen of wordt daar binnenkort op aangepast9.

De CIE beoogt daar waar nodig deze bepalingen aan te passen aan zijn eigen

definitieaanbeveling van 2011. Daarnaast zet de CIE op dit moment in op het bijwerken van

de risicobeoordelingsaspecten bij deze specifieke wetgeving en op het versterken van de

markttoezicht. Dit geldt onder andere voor de volgende aangekondigde maatregelen:

6) De CIE kondigt nieuwe voorstellen aan voor verordeningen voor medische hulpmiddelen en

in-vitro diagnostica (deze zijn op 26 september j.l. gepresenteerd). Hierin wordt een

etiketteringsvoorschrift voorgesteld voor hulpmiddelen die nanomaterialen bevatten.

Daarnaast wordt voorgesteld dat alle hulpmiddelen die nanomaterialen bevatten in de hoogste

risicoklasse terecht komen en hiermee onderworpen moeten worden aan de strengste

9 wetgeving met betrekking tot biociden, cosmetica, levensmiddelen additieven, levensmiddelen etikettering en

voedselcontactmaterialen.
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conformiteitsbeoordelingsprocedure.

Op dit moment heeft Nederland nog geen definitief standpunt ingenomen ten aanzien van het

etiketteringsvoorschrift. Om te voorkomen dat door het huidige voorstel onnodig veel

producten in klasse III (de hoogste risicoklasse) terecht komen en onnodig onderworpen

worden aan de strengste conformiteitsbeoordelingsprocedure, vindt Nederland het van belang

dat de definitie voor nanomateriaal nauwgezet geëvalueerd wordt en zodoende beter passend

kan worden.

7) Volgens de CIE kan worden overwogen om de etikettering van nano-ingrediënten zoals

ingevoerd voor levensmiddelen en cosmetica ook op te nemen in andere regelgeving waarin

reeds sprake is van etikettering van ingrediënten, zodat consumenten met kennis van zaken

een keuze kunnen maken.

Nederland vindt dat voor succesvolle en effectieve uitwerking van deze suggestie het een

voorwaarde is dat producenten weten dat ze met nanomaterialen werken en welke risico’s

deze materialen met zich meebrengen. Op dit moment heeft Nederland nog geen definitief

standpunt ingenomen ten aanzien van het etiketteringvoorschrift voor andere regelgeving dan

die voor levensmiddelen en cosmetica. Nederland ondersteunt de activiteiten van de CIE om

ervoor te zorgen dat er sprake is van Europese harmonisatie van de regelgeving, goede

risicobeoordeling en keuzevrijheid van de consument.

8) Ten slotte ondersteunt de CIE een proefproject met diverse lidstaten voor markttoezicht op

de aanwezigheid van nanomaterialen in cosmetische producten.

Nederland neemt deel aan het proefproject.

Informatie

9) De CIE zal een webplatform opzetten met verwijzingen naar alle relevante

informatiebronnen, waaronder registers op nationaal of sectorniveau.

Nederland acht een registratiesysteem nuttig ten behoeve van het snel kunnen traceren van

producten mocht er in de toekomst voor een nanomateriaal of toepassing risico worden

aangetoond. Nederland ziet graag initiatief voor een op Europees niveau geharmoniseerde

productregistratie. Dit is van belang voor een goede werking van de interne markt. De door de

CIE voorziene actie om te volstaan met een verwijzing naar (niet-geharmoniseerde) nationale

registraties en informatie verkregen via REACH en de Cosmeticaverordening is in dat kader

onvoldoende. Zolang een Europese registratie ontbreekt, zullen meer initiatieven komen voor

nationale registratiesystemen. Hierdoor zullen bedrijven verschillende keren dezelfde stoffen

moeten registreren hetgeen zal leiden tot extra kosten. Daarbij is geheel onduidelijk op welke

wijze de CIE voorziet in een validering van de informatie waarnaar het webplatform verwijst.

Zonder een validering bestaat het risico dat het systeem ongebalanceerde of zelfs onjuiste

informatie bevat wat het nut ondergraaft.
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10) De CIE zal een effectbeoordeling initiëren om vast te stellen hoe op de meest adequate

wijze de transparantie kan worden vergroot en regelgevend toezicht kan worden

gegarandeerd. De CIE zal deze methoden ontwikkelen, met inbegrip van een grondige analyse

van de behoeften ten aanzien van het verzamelen van gegevens voor dat doel. Bij deze

analyse zullen ook nanomaterialen worden betrokken die momenteel buiten de bestaande

kennisgevings-, registratie- of autorisatieregelingen vallen.

Nederland is positief over het feit dat de CIE een effectbeoordeling initiëert om vast te stellen

hoe op de meest adequate wijze de transparantie kan worden vergroot en regelgevend

toezicht kan worden gegarandeerd. Nederland zal vragen de CIE om de listaten hierbij te

betrekken. Het EU-Parlement resp. EU-Raad hebben ook al eerder gevraagd de behoefte aan

kennisgevingsvoorschriften, en noodzaak van een gegevensbank, te beoordelen. Nederland zal

aan de CIE vragen welke nanomaterialen buiten bestaande kennisgevings- registratie- of

autorisatieregelingen vallen..

Naast deze concrete maatregelen wordt er in de Mededeling aangegeven dat, ondanks het feit dat er

sprake is van bepaalde beperkingen , het momenteel mogelijk is risicobeoordelingen voor

nanomaterialen uit te voeren. Dit wekt ten onrechte de indruk dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dat

is niet het geval. De meet- en testmethoden zijn nog onvoldoende geharmoniseerd (via de OESO) en

de benodigde informatie, is veelal niet beschikbaar of wordt niet beschikbaar gesteld Het gaat daarbij

om bijvoorbeeld informatie over welke producten nanomaterialen bevatten en in welke hoeveelheden,

welke eigenschappen deze materialen hebben en wat de mogelijke blootstelling is op diverse

momenten in de keten,
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Fiche 3: Mededeling Akte voor de Interne Markt II

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal

Comité en het Comité van de Regio’s – Akte voor de interne markt II - Samen voor nieuwe groei

Datum Commissiedocument

3 oktober 2012

Nr. Commissiedocument

COM (2012) 573

Pre-lex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=202011

Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld.

Behandelingstraject Raad

Geagendeerd voor de Raad voor Concurrentievermogen van 10 en 11 december 2012

(raadsconclusies).

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Economische Zaken

2. Essentie voorstel

Op 13 april 2011 publiceerde de Europese Commissie een actieprogramma voor de versterking van de

interne markt (de Single Market I) ((COM(2011) 206/4; BNC-fiche, Kamerstuk 22 112, nr. 1170).

Hierin werden twaalf wetgevingsinitiatieven aangekondigd. Inmiddels heeft de Commissie al deze

voorstellen gepubliceerd. Op 3 oktober 2012 presenteerde de Commissie als vervolg hierop een

tweede actieprogramma, waarin eveneens op twaalf onderwerpen een concrete actie door de

Commissie wordt aangekondigd. De mededeling bevat met name wetgevingsinitiatieven, maar kondigt

eveneens andere initiatieven aan, zoals mededelingen. De initiatieven zijn gegroepeerd rond vier

pijlers:

A. Versterking netwerksectoren;

B. Bevorderen mobiliteit van burgers en ondernemingen;

C. Digitale economie;
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D. Versterken sociaal ondernemerschap, cohesie en consumentenvertrouwen.

De volgende twaalf prioritaire voorstellen worden in de mededeling aangekondigd:

A. Versterking netwerksectoren

I. Vierde spoorwegpakket, inclusief het recht voor spoorwegondernemingen met een licentie in Europa

om in te schrijven voor overheidsopdrachten passagiersvervoer op binnenlandse spoorlijnen.

II. Een blue belt-pakket, waardoor goederen die tussen EU-zeehavens worden vervoerd, niet langer

onderworpen worden aan de administratieve en douaneformaliteiten die van toepassing zijn op

goederen en schepen uit derde landen.

III. Invoering van het gemeenschappelijk Europees luchtruim versnellen.

IV. Tenuitvoerlegging en handhaving van het derde energiepakket verbeteren.

B. Bevorderen mobiliteit van burgers en ondernemingen

V. Verdere ontwikkeling van de EURES – website, waardoor werkzoekenden meer informatie krijgen

over mogelijke vacatures in andere lidstaten.

VI. Lange-termijn investeringen stimuleren door de toegang tot investeringsfondsen op lange termijn te

vergemakkelijken.

VII. Modernisering insolventiewetgeving.

C. Digitale economie

VIII. Herziening van de richtlijn betalingsdiensten om grensoverschrijdende betaalkaart- en

internetbetalingen mogelijk te maken. Tevens een voorstel om multilaterale

afwikkelingsvergoedingen voor kaartbetalingen te harmoniseren.

IX. Stimulering aanleg breedband.

X. Elektronische facturatie invoeren als standaardvorm van facturatie voor aanbestedingen.

D. Versterken sociaal ondernemerschap, cohesie en consumentenvertrouwen

XI. Herziening productveiligheid en markttoezicht.

XII. Toegang tot een elementaire betaalrekening voor alle EU-burgers.

De Commissie spant zich in om voor 1 april 2013 alle wetgevingsvoorstellen te publiceren en verzoekt

daarbij de Raad en het Europees Parlement de onderhandelingen over deze voorstellen af te ronden

voor het einde van de parlementaire zittingsduur in 2014. De Europese Raad heeft in haar conclusies

van 18 oktober 2012 deze oproep overgenomen.
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3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling,

subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling en de eventueel daarin

aangekondigde concrete wet- en regelgeving? Hoe schat Nederland de financiële

gevolgen in, alsmede de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve

lasten?

Bevoegdheidsvaststelling: positief

De interne markt is een gedeelde bevoegdheid van de Unie en de lidstaten (art. 4, lid 2, sub a VWEU).

De Unie is bevoegd om maatregelen vast te stellen op het gebied van de interne markt en de werking

ervan te verzekeren (artikel 26 VWEU).

Subsidiariteit: positieve grondhouding

De interne markt vormt de kern en basis van de Europese integratie. Problemen en belemmeringen

die zich bij grensoverschrijding op de interne markt voordoen zijn meestal het gevolg van verschillen

in nationale regulering door de lidstaten. Maatregelen ten behoeve van de interne markt kunnen in de

meeste gevallen dan ook beter op Europees dan op nationaal niveau genomen worden. In bepaalde

gevallen gaat het om de aanpassing van een bestaande richtlijn, zoals de richtlijn betalingsdiensten.

Dit kan het beste op het niveau van de Unie worden gedaan. In het specifieke geval van het

aangekondigde vierde spoorpakket en regelgeving om kosten voor aanleg breedbandnetwerken te

verminderen, vraagt het kabinet zich af of de inzet van nationale instrumenten op onderdelen niet

afdoende is.

De uiteindelijke maatregelen die uit de mededeling voortvloeien – wetgevend en anderszins – zal het

kabinet afzonderlijk op de eigen merites beoordelen. De concrete appreciatie van de

Commissievoorstellen en bijbehorende impact-assessments gaat het Parlement op de gebruikelijke

wijze via de respectievelijke BNC-fiches toe.

Proportionaliteit: positieve grondhouding

In de mededeling geeft de Commissie aan op welke onderwerpen zij op korte termijn met

wetgevingsvoorstellen zal komen en op welke terreinen andere beleidsinitiatieven zijn te verwachten.

De uiteindelijke maatregelen die uit de mededeling voortvloeien – wetgevend en anderszins – zal het

kabinet afzonderlijk op de eigen merites beoordelen. De concrete appreciatie van de

Commissievoorstellen en bijbehorende impact-assessments gaat het Parlement op de gebruikelijke

wijze via de respectievelijke BNC-fiches toe.

Financiële gevolgen

Op dit moment zijn de uiteindelijke financiële gevolgen van de verschillende voorstellen nog niet

bekend. Indien de voorstellen ook gevolgen hebben voor Nederland dan dienen de budgettaire

gevolgen ingepast te worden op de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement van het

betreffende voorstel.
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Administratieve lasten

Op dit moment zijn de gevolgen voor de administratieve lasten van de verschillende voorstellen nog

niet bekend. Een aantal voorstellen kan naar verwachting in positieve zin bijdragen aan vermindering

van administratieve lasten van het bedrijfsleven, burgers en overheden, zoals stimulering van een

intensiever gebruik van elektronische facturering bij aanbestedingsprocedures.

4. Nederlandse positie over de mededeling

Het kabinet is verheugd dat de Commissie het twintigjarig bestaan van de interne markt heeft

aangegrepen om een tweede actieprogramma voor de interne markt te publiceren. De interne markt is

één van de grootste successen van ruim vijftig jaar Europese samenwerking. Als gevolg van

marktintegratie in de Europese Unie is de handel substantieel toegenomen; in Nederland nog meer

dan gemiddeld in andere lidstaten. Achttien procent van de Nederlandse goederenexport is te danken

aan de interne markt en bijna een vijfde van de directe buitenlandse investeringen in Nederland is

hieraan toe te schrijven.1

In het "Pact voor Groei en Banen” van 29 juni 2012, onderdeel van de conclusies van de Europese

Raad, riepen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie op tot het verdiepen van de

eengemaakte markt door het wegnemen van resterende

belemmeringen en verzocht daarbij de Commissie meer groeibevorderende maatregelen voor te

stellen als onderdeel van het tweede wetgevingspakket voor de eengemaakte markt. Deze Single

Market Act II is de invulling van de Commissie van deze oproep.

Verdere versterking van de interne markt kan volgens het kabinet een belangrijke bijdrage leveren

aan het versterken van de economische groei en werkgelegenheid in Europa. Indien verschillen in

wet- en regelgeving tussen lidstaten afnemen, krijgt het Nederlandse bedrijfsleven meer

mogelijkheden om hun goederen en diensten in heel Europa aan te bieden, zonder specifieke

aanpassingen aan hun producten door te moeten voeren. Het is voor het kabinet essentieel dat de

verschillende voorstellen ook in hun uitwerking een echte bijdrage aan het Europese groeivermogen

leveren.

Het eerste actieprogramma – de Single Market Act I - vormde al een belangrijke stap in de goede

richting. Inmiddels zijn alle wetgevende voorstellen gepubliceerd en lopen de onderhandelingen in de

Raad en het Europees Parlement. Over herziening van Europese normalisatie is reeds een akkoord

bereid. Op andere voorstellen is een akkoord voor de zomer van 2013 te verwachten. Echter, in

sommige gevallen zullen lidstaten en Parlement zich nog aanzienlijke inspanning moeten plegen om

overeenstemming te bereiken. Bovendien begint na overeenstemming een intensief

implementatietraject, alvorens ondernemers en burgers daadwerkelijk van de Europese afspraken

1 Centraal Planbureau, Europa in Crisis (2011), blz. 43.
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kunnen profiteren. De aankondiging van dit nieuwe pakket aan voorstellen mag niet resulteren in

verminderde aandacht voor de voorstellen uit de Single Market Act I.

Het kabinet heeft vijf prioriteiten ten aan zien van versterking van de interne markt. In de eerste

plaats voortvarende verdere ontwikkeling van de digitale interne markt. Een goed functionerende

digitale interne markt kan volgens de Europese Commissie leiden tot een 4% hoger BBP in 2020.2 Ten

tweede wenst het kabinet blijvende aandacht voor vermindering van belemmeringen op de Europese

dienstenmarkt, vanwege het grote belang van de dienstensector voor de Nederlandse economie. Ten

derde zet het kabinet in op integratie van het goederentransport in Europa, als fundamentele

voorwaarde voor een goed functionerende interne markt voor goederen. Ten vierde wil het kabinet

blijvende inzet om de interne markt voor energie te vervolmaken. Tot slot vraagt een goedwerkende

interne markt om slimme en kwalitatief goede regelgeving, die eenvoudig kan worden toegepast en

gehandhaafd, zodat de beoogde doelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het kabinet zet

daarom in op vermindering van administratieve lastendruk, vereenvoudiging van de regelgeving en

een verbeterde toepassing en handhaving van bestaande interne marktregels.

Het kabinet is verheugd dat veel van deze prioriteiten terugkomen in de voorstellen in de Single

Market Act II. In dit kader verwelkomt het kabinet in het bijzonder de aankondigingen van de

Europese Commissie om de richtlijn betalingsdiensten te herzien, de werking van het derde

energiepakket te versterken en de stimulering van elektronische facturering, omdat deze voorstellen

naar het aanziet de grootste bijdrage kunnen leveren aan economische groei en werkgelegenheid in

Europa.

Naast de acties in het kader van SMA II benadrukt het kabinet dat er blijvende aandacht nodig is voor

versterking van de Europese dienstenmarkt. Hiervoor is spoedige tenuitvoerlegging van het door de

Commissie op 8 juni jl. gepubliceerde actieprogramma cruciaal. Daarnaast had het kabinet het

wenselijk gevonden als de Commissie, ter versterking van de digitale interne markt, een herziening

van het auteursrecht had aangekondigd, waarin plaats is voor nieuwe bedrijfsmodellen toegeschreven

op de 21ste eeuw. Het kabinet is verder in afwachting van de voorstellen van de Europese Commissie

in het kader van de cabotage. Daarover staat het kabinet in nauw contact met de

belangengroeperingen. In dat kader zijn zowel de stimulerende werking die van een verruiming van de

cabotageregeling uit kan gaan als de noodzakelijke bescherming van de arbeidsvoorwaarden

belangrijke elementen.

Hieronder geeft het kabinet een eerste reactie op hoofdlijnen van de twaalf aankondigde acties. Het

Parlement wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de specifieke beoordeling van de

verschillende voorstellen zodra deze worden uitgebracht.

2
Copenhagen economics, The economic impact of a European Single Market (maart 2010), blz. 34.
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I. Vierde spoorwegpakket

Ten aanzien van versterking van het Europese transport, steunt het kabinet de inzet van de Europese

Commissie om het spoorwegvervoer efficiënter te maken. Naar verwachting komt de Commissie eind

2012 met voorstellen voor liberalisering van het spoorvervoer (het zogenaamde vierde spoorpakket).

Onderdeel daarvan is mogelijk een verplichte aanbesteding van het binnenlandse passagiersvervoer

per spoor. Het kabinet is van mening dat het eventuele besluit om over te gaan tot marktopening van

het binnenlandse passagiersvervoer per spoor vooraf gegaan moet worden door een impact–analyse,

waarin de kwaliteit en de kostenefficiëntie van het reizigersvervoer per spoor worden onderzocht. De

impact analyse moet eveneens uitwijzen in hoeverre open toegang tot het spoor leidt tot alleen

concurrentie op de winstgevende lijnen ten kosten van verlieslatend vervoer (het zogenaamde “cherry

picking” verschijnsel). Ook dient gekeken te worden naar de mogelijke ongewenste impact op het

optimaal gebruik van infrastructurele capaciteit. Tot slot moet uit de impact analyse blijken of er

sprake is van hogere transactiekosten en welke schaalgrootte van de aanbestedingen wenselijk is in

relatie tot optimalisatie van de dienstregeling voor de reiziger, waaronder het aantal

overstapmomenten.

Voorts dienen wat Nederland betreft bestaande openbare dienstcontracten gerespecteerd te worden

bij eventuele voorstellen tot verplichte aanbesteding van openbare dienstcontracten (Verordening

1370/2007/EG) of voorstellen met betrekking tot open toegang tot het spoor (concurrentie op het

spoor).

II. Blue belt-pakket

Het kabinet staat positief ten opzichte van de voorgenomen voorstellen van de Europese Commissie

die tot doel hebben om een interne markt voor het intra-EU zeevervoer in te voeren (het zogenaamde

blue belt-pakket). De doelstelling van het “blue belt”-pakket is om de administratieve lasten voor het

scheepsvervoer binnen de Europese Unie te verminderen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat

van andere vervoerswijzen (luchtvervoer, spoorvervoer, wegvervoer). Het kabinet ziet met name op

het gebied van douaneformaliteiten mogelijkheden om de administratieve lasten verder in te perken.

Het kabinet is wel van mening dat investeringen volgende uit het blue belt-pakket proportioneel

dienen te zijn in relatie tot de beoogde voordelen op het gebied van administratie lastenverplichting.

Het kabinet staat ook open voor initiatieven die een efficiënter gebruik van informatie van

zeescheepvaart beogen, zoals de Commissie heeft aangekondigd. Echter, het kabinet ziet op dit

moment geen concrete noodzaak tot nieuwe wetgeving op dit terrein, omdat er in 2010 akkoord is

bereikt om een maritiem single window (loket) te ontwikkelen, waardoor alle administratieve

formaliteiten ten aanzien van scheepsvaart gelijktijdig afgehandeld kunnen worden (richtlijn

2010/65/EG). Dit project vergt veel inzet van de Commissie en van de lidstaten. Mocht de Commissie
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nieuwe initiatieven overwegen, is het belangrijk dat er aansluiting wordt gezocht bij deze bestaande

instrumenten.

III. Invoering van het gemeenschappelijk Europees luchtruim versnellen

De Europese Commissie is voornemens in het tweede kwartaal van 2013 met voorstellen te komen

voor aanpassingen van de Single European Sky (SES)-regelgeving, het zogenaamde SES2+ pakket.

De Commissie wil met deze naamgeving tot uiting brengen dat het geen grootscheepse herziening is,

maar een beperkt pakket van aanpassingen en vereenvoudiging van de bestaande regelgeving. Het

kabinet is vooralsnog van opvatting dat terughoudend omgegaan zou moeten worden met nieuwe

regelgeving ter versnelling van de Single European Sky. Aanpassingen van de bestaande regelgeving

voor SES zouden ondersteunend moeten zijn aan de implementatie van SES en niet moeten leiden tot

nieuwe regelgeving met als gevolg extra (administratieve) verplichtingen voor de lidstaten. Er zijn

voldoende instrumenten beschikbaar die kunnen bijdragen aan een versnelling van de implementatie

van SES. De aandacht van alle betrokkenen bij SES zou de komende jaren gericht moeten zijn op de

verdere implementatie van het SES2-pakket en op het leveren van operationele verbeteringen, niet op

het invoeren van nieuwe regels.

IV. Tenuitvoerlegging en handhaving van het derde energiepakket verbeteren

Het kabinet verwelkomt de aankondiging van de Commissie om de praktische tenuitvoerlegging en

handhaving van het derde energiepakket te willen verbeteren. Nederland heeft het derde

energiepakket geïmplementeerd, maar sommige andere lidstaten hebben dit nog niet afgerond.

Spoedige en goede implementatie kan bijdragen aan het vervolmaken van een goed functionerende

Europese energiemarkt. Het is voor het kabinet belangrijk dat dit door middel van niet-wetgevende

acties zal worden uitgewerkt, omdat na de invoering van dit omvangrijke wetgevingspakket eerst de

effecten van deze wetgeving tot wasdom dienen te komen, voordat nieuwe regelgeving wordt

ingevoerd.

V. Verdere ontwikkeling van de EURES – website

Het kabinet is voorstander van het gebruiken van EURES om transparantie op de arbeidsmarkt te

vergroten en om de mobiliteit van werknemers binnen de Europese Unie te bevorderen met behulp

van het Europese portaal voor beroepsmobiliteit waarop vacatures gepubliceerd worden. Het kabinet

vindt dat het EURES-netwerk vooral een aanvulling moet zijn op bestaande arbeidsbureaus op

nationaal niveau. Op deze manier kan EURES dienen als een (eerste) contactpunt voor werknemers

die zich buiten hun eigen landsgrenzen willen vestigen. De rol van EURES zou vooral het verstrekken

van informatie zijn. De Commissie stelt voor de rol van EURES onder andere uit te breiden naar het

rekruteren en plaatsen van (jonge) werknemers. Het kabinet vindt echter dat het actief bemiddelen

tussen werknemers en werkgevers beter plaats kan vinden op nationaal, regionaal en lokaal niveau en

in grensregio’s met buurlanden. Voor grensoverschrijdende arbeid is het van belang in goede

afstemming met de buurlanden te blijven opereren (bestaande traject Grens Overschrijdende
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Samenwerking). Het kabinet wacht de presentatie van de Commissievoorstellen met betrekking tot

het toevoegen van stages en traineeships op het EURES-portaal af.

Voorts is het kabinet van mening dat de lidstaten vooral hun eigen potentieel aan werknemers verder

dienen te ontwikkelen en te activeren. Verhoging van de mobiliteit van werknemers uit derde landen

kan daarnaast bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten in de Europese Unie. Het

kabinet is vooral geïnteresseerd in de komst van hooggeschoolde kenniswerkers van buiten de Unie.

In dit verband staat het kabinet positief tegenover het tot stand komen van de richtlijn intra-corporate

transferees, waarover op dit moment wordt onderhandeld in Raad en Europees Parlement.

VI. Toegang tot investeringsfondsen op lange termijn te vergemakkelijken

Ten aanzien van de voorstellen ter verbetering van de toegang tot investeringsfondsen op lange

termijn, is het kabinet voorstander van een Europese aanpak om grensoverschrijdende knelpunten op

de kapitaalmarkt aan te pakken, aanvullend op de activiteiten die de lidstaten al ontplooien. Voor een

goede toegankelijkheid en het benutten van expertise is samenwerking met bestaande nationale

instrumenten van belang. Wanneer sprake zou zijn van fondsen die worden opgericht vanuit de EU -

begroting zelf, dan kunnen deze in de ogen van het kabinet alleen worden geïntroduceerd wanneer zij

voldoen aan bepaalde voorwaarden. Financiële instrumenten kennen namelijk ook potentiële risico’s,

zoals marktverstoring en onduidelijke budgettaire gevolgen.

VII. Modernisering insolventiewetgeving

Het kabinet verwelkomt de aangekondigde evaluatie en herziening van de Europese

insolventieverordening. Deze wordt eind 2012 verwacht. Aandachtspunten voor het kabinet zijn met

name de vraag of natuurlijke personen nog verder binnen de reikwijdte van deze verordening

gebracht dienen te worden en in welke mate de verordening, meer dan nu het geval is, ook op pre-

insolventiebeslissingen zou moeten zien.

VIII. Herziening van de richtlijn betalingsdiensten

In Europa is nog geen sprake van een goed werkende digitale interne markt. In Nederland koopt 68%

van de consumenten geregeld iets online, maar slechts 13% van de consumenten doet dat wel eens

grensoverschrijdend.3 51% van de Europese detailhandel heeft een webshop, maar slechts 21% biedt

zijn producten aan buitenlandse klanten.4

Naar aanleiding van de evaluatie van de richtlijn betaaldiensten komt de Commissie met een

wijzigingsvoorstel van die richtlijn. In het kader van de versterking digitale interne markt kondigt de

Commissie aan om de richtlijn betaaldiensten te herzien. Ook wil de Commissie regelgeving opstellen

over multilaterale afwikkelingsvergoedingen voor kaartbetalingen. Het kabinet vindt het belangrijk om

3 Europese Commissie, Report on cross-border e-commerce in the EU, (2009), blz. 26.
4 Idem, blz.3.
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nieuwe initiatieven binnen het betalingsverkeer te stimuleren. Het kabinet staat positief tegenover

deze aankondigingen, omdat deze voorstellen kunnen bijdragen aan intensievere

grensoverschrijdende e-commerce, mits dit veilig en betrouwbaar geschiedt en niet resulteert tot

disproportionele stijging van de kosten voor ondernemers voor het binnenlandse betalingsverkeer en

geen onnodige verstorende effecten op de markt voor kaartbetalingen oplevert. Noodzakelijke

randvoorwaarde daarbij is dat het betalingsverkeer veilig en betrouwbaar dient te blijven. De inzet

van het kabinet is er bij wijziging van de richtlijn betaaldiensten daarom op gericht om de reikwijdte

van de richtlijn ook expliciet te laten toezien op nieuwe vormen van betalen, zoals het Nederlandse i-

Deal.

IX. Stimulering aanleg breedband

Het kabinet onderkent het belang van supersnel breedband voor de economie, al is de totstandkoming

hiervan primair een zaak van de markt, waarbij de overheid wel voor de juiste randvoorwaarden moet

zorgen (o.a. via de OPTA). Een financieringsfaciliteit als het CEF kan daarbij helpen, blijkt onder

andere uit belangstelling van Nederlandse marktpartijen. Echter, de inzet van het kabinet is om het

MFK naar beneden bij te stellen, hetgeen ook geldt voor het CEF (kamerstuk 22112 Nr. 1275). Het

kabinet is verder geen voorstander van het voorstel om gemeenschappelijke regels voor te stellen om

de kosten van aanleg van breedband omlaag te brengen. Dit kan efficiënter geregeld worden op

nationaal niveau.

Het kabinet vindt een voortvarende verdere ontwikkeling van de digitale interne markt belangrijk.

Daarom staat Nederland positief tegenover het in Unieverband bestemmen van voldoende spectrum

voor draadloze breedband. Om onnodige leegstand van spectrum te voorkomen is wel van belang dat

rekening wordt gehouden met nationale verschillen in behoefte.

X. Elektronische facturatie invoeren als standaardvorm van facturatie voor

aanbestedingen

Het kabinet verwelkomt de aankondiging van elektronische facturering als standaardvorm van

facturatie voor aanbestedingen. Elektronisch factureren, het digitaal zenden en ontvangen van

facturen, heeft direct en indirect veel potentieel. Het directe potentieel is gelegen in de besparingen

die een volledige overgang van papieren naar elektronische facturen mogelijk maakt. Het indirecte

potentieel vloeit voort uit de nieuwe dienstverlening die door het introduceren van facturen in

elektronische vorm - en de daarmee gepaard gaande eigenschappen - mogelijk wordt gemaakt. De

besparingen door volledige overgang van papieren naar elektronische facturen leveren ongeveer € 600

miljoen per jaar op in Nederland. Gemiddeld is de besparing €8 en €25 per factuur aan de verzend-

respectievelijk ontvangstzijde. Het intensiever gebruik van elektronisch factureren is daardoor een

goede manier om te bezuinigen op overheidsuitgaven, zonder dat het serviceniveau naar burgers en

ondernemers daaronder hoeft te lijden. Het kabinet verwacht dat de Europese Commissie het

elektronisch factureren in aanbestedingen zal aansluiten bij de huidige digitalisering van de
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aanbestedingsprocedure, zoals in Nederland door TenderNed wordt opgezet, en ziet electronisch

factureren voor aanbesteden als voorloper in, en bijdrage tot, de algemene doelstelling “dat e-

facturering tegen 2020 de meest gangbare factureringsmethode in Europa wordt” - zoals verwoord in

de Mededeling van de Europese Commissie “De voordelen van elektronische facturering voor Europa

benutten” (COM(2010) 712; BNC fiche, Kamerstuk 22 112, nr. 1130). Het kabinet gaat er van uit dat

zal worden geborgd dat de te ontwikkelen aanbevelingen en beleidsinitiatieven adequaat op elkaar

worden afgestemd op onder andere het gebied van uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, standaarden,

processen en business practices, bijvoorbeeld in het Europees multi-stakeholderforum inzake

elektronische facturering.

XI. Herziening productveiligheid en markttoezicht

Het kabinet steunt het streven van de Commissie om de veiligheid van de in de Europese Unie

verhandelde producten te verbeteren door meer coherentie aan te brengen in de regels inzake

productveiligheid en markttoezicht en door te zorgen voor betere handhaving daarvan. Het pakket van

wetgevende en niet-wetgevende maatregelen zorgt voor een betere bescherming van de gezondheid,

de veiligheid, het milieu en andere publieke belangen. Het kabinet wenst hierbij dat de nalevingkosten

voor ondernemingen dienen af te nemen en oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan, in het

bijzonder door betere coördinatie van de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie.

Het kabinet zal zich bij de herziening van de productveiligheid inspannen dat de Europese normen

voor producten het noodzakelijke niveau van veiligheid waarborgen en tegelijkertijd ervoor waken dat

dit voorstel niet leidt tot nodeloze administratieve of nalevingslasten voor het bedrijfsleven dan wel de

overheid.

In het kader van de digitale interne markt dient hierbij opgemerkt te worden dat toezicht op

producten die via het internet verhandeld worden nieuwe uitdagingen met zich meebrengt voor

toezichthoudende instanties. Wel benadrukt het kabinet in dit kader ook de rol en

verantwoordelijkheid van de consument om zelfstandig te verifiëren of de gewenste goederen aan de

Europese normen voor productveiligheid voldoen. Onderzocht moet worden of en hoe die eigen

verantwoordelijkheid van de consument beter vormgegeven kan worden.

XII. Toegang tot een elementaire betaalrekening voor alle EU-burgers

Met betrekking tot het voorstel van de Commissie om alle EU-burgers toegang te geven tot een

elementaire betaalrekening, tarieven voor bankrekeningen transparant en vergelijkbaar te maken en

het overstappen tussen bankrekeningen te vereenvoudigen, benadrukt het kabinet dat de toegang tot

een elementaire bankrekening voor natuurlijk personen in Nederland in de praktijk al geregeld is. Een

voorstel van de Commissie op dit punt is vanuit Nederlands perspectief dan ook niet noodzakelijk.

Mochten er in bepaalde lidstaten specifieke problemen bestaan, is het aanbevelenswaardig te zoeken

naar een oplossing specifiek voor die lidstaten.
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Positieve ondersteuning verdient het voorstel van de Commissie om het overstappen tussen

bankrekeningen te vereenvoudigen. De mogelijkheid om eenvoudig van betaaldienstverlener te

kunnen wisselen stimuleert betaaldienstverleners om hun betalingsverkeer zo efficiënt mogelijk in te

richten. Nederland heeft al jarenlang goede ervaring met de zogenoemde “overstapservice”. Verder is

op Europees niveau, mede naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aanvaarde motie

Koolmees/Braakhuis (Kamerstukken II, 2010-2011, nr. 31980, nr. 28), regelmatig aangegeven dat

het kabinet voorstander zou zijn van een op Europees niveau in te voeren nummerportabiliteit, het

behoud van een bankrekeningnummer indien een consument van bank wisselt.
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Fiche 4: Implementatie van het Nagoya Protocol (genetische bronnen) in de EU

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Voorstel voor een verordening voor toegang tot genetische bronnen en het delen van de voordelen

van het gebruik van deze bronnen in de EU.

Datum Commissiedocument

4 oktober 2012

Nr. Commissiedocument

COM(2012) 576

Prelex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=202014

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board

SWD(2012) 292 final

PM nog niet gepubliceerd op de website

Behandelingstraject Raad

Milieuraad

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of

uitvoeringshandelingen

a) Rechtsbasis

De Commissie baseert de bevoegdheid van de EU op artikel 192 (1) (milieu) van het Verdrag

betreffende de werking van de EU.

b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement

Gewone wetgevingsprocedure na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité

van de Regio’s: gekwalificeerde meerderheid in de Raad, medebeslissing Europees Parlement.
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c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

Het voorstel geeft de Commissie bevoegdheden om uitvoeringshandelingen vast te kunnen stellen op

verschillende punten. Het betreft het instellen en bijhouden van een register van zogenaamde

‘betrouwbare collecties’, de criteria voor betrouwbare collecties, de verificatie daarvan en eventuele

herstelmaatregelen en het indien nodig verwijderen van collecties uit het register (artikel 5 van het

voorstel); het afleggen van verklaringen door gebruikers inzake naleving, het monitoren van naleving

en het aanleveren van informatie daarover vanuit de Lidstaten (artikel 7); het vaststellen en erkennen

(en zo nodig intrekken van de erkenning) van beste praktijken (artikel 8); en het uitvoeren van

verificaties door Lidstaten ten aanzien van naleving door gebruikers (artikel 9). Voor de vaststelling

van deze handelingen is de zogenoemde onderzoeksprocedure van toepassing (artikel 5 van

Verordening (EU) nr. 182/2011).

2. Samenvatting BNC-fiche

 Korte inhoud voorstel

Met dit voorstel kan de Europese Unie vanuit een gemeenschappelijk kader het Nagoya Protocol

inzake toegang tot genetische bronnen en de eerlijke verdeling van opbrengsten uit het gebruik

daarvan implementeren op EU-niveau. Op deze manier kan uiteindelijk ratificatie van de Unie en haar

Lidstaten bij dit multilaterale protocol worden gerealiseerd. De Commissie stelt daartoe maatregelen

voor, voornamelijk gericht op gebruikers van genetische bronnen in de EU.

Gebruikers van genetische bronnen in de EU moeten aan hun verplichtingen voldoen door middel van

“gepaste zorgvuldigheid” (een stelsel van zorgvuldigheidseisen, het zogenaamde due diligence) en het

afleggen van verklaringen dat zij die hebben betracht. Dat betekent dat zij zoveel als mogelijk zullen

doen om ervoor te zorgen dat de genetische bronnen die zij gebruiken op juridisch juiste wijze zijn

verkregen (bijvoorbeeld door informatie te verzamelen, na te trekken). De daartoe aan te wijzen

bevoegde handhavende instantie(s) moeten die verplichtingen bij risico-gebaseerde controles en bij

vragen of twijfel nagaan.

 Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

De EU is bevoegd te handelen op basis van de gedeelde bevoegdheid op milieuterrein.

Er is op dit moment geen wetgeving op EU-niveau over toegang tot genetische bronnen en het delen

van voordelen uit hun gebruik.

Subsidiariteit: positief.

Proportionaliteit: deels positief/deels negatief; het voorstel beslaat een veelvoud aan maatregelen die

niet alle noodzakelijk onder een verordening tot stand hoeven worden gebracht.

 Implicaties/risico’s/kansen

Implicaties zijn er voor administratieve lasten: betrokken bedrijven en onderzoekers zullen indien zij

nog geen administratie bijhouden van hun gebruik van genetische bronnen dat moeten gaan invoeren

per inwerkingtreding van deze verordening, of hun bestaande administratie mogelijk aanpassen; dit

kan meer administratieve lasten tot gevolg hebben. Ook handhavende en uitvoerende instanties zullen

er taken bij krijgen omdat er op dit gebied nog geen wet- en regelgeving bestaat.
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Er liggen kansen op het gebied van toegang binnen de Unie; deze zal juridisch zekerder worden voor

gebruikers van genetische bronnen. Daarnaast is er een politieke kans met deze implementatie te

behalen: er kan internationaal een belangrijk hefboomeffect vanuit gaan bij implementatie in de EU

van maatregelen gericht op gebruikers, omdat andere landen hierdoor meer vertrouwen krijgen in de

EU(-landen) als partner. Dit biedt goede kansen om tot verbeterde uitwisseling te komen.

 Nederlandse positie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel, maar maakt een aantal kanttekeningen:

sommige zaken die zijn opgenomen vereisen geen verordening om te worden vastgelegd, en

gevolgen van implementatie inclusief financiële consequenties kunnen op dit moment nog niet in beeld

worden gebracht en zullen verder moeten worden onderzocht. Bij de onderhandelingen in Brussel zal

de Nederlandse inzet erop gericht zijn de kosten zo laag mogelijk te houden om het gestelde doel te

bereiken. Nederland zal een financieel voorbehoud maken tijdens de onderhandelingen totdat een

beter beeld is verkregen van de financiële consequenties.

3. Samenvatting voorstel

 Inhoud voorstel

De mens gebruikt genetische bronnen als de basis van allerlei toepassingen: voor nieuwe

plantenvariëteiten in de land- en tuinbouw, in voedsel, cosmetica, farmacie en toepassingen in de

chemie. Tot genetische bronnen kan toegang gekregen worden in de natuur, of in collecties (een soort

bibliotheken/opslagplaatsen van genetische bronnen), in de vorm van planten of zaden, dierlijke

genetische bronnen, of micro-organismen. Dit onderwerp behoort internationaal tot de Conventie

inzake Biologische Diversiteit (CBD). Naast de doelen van behoud en duurzaam gebruik van

biodiversiteit heeft deze Conventie een derde doel: het eerlijk en billijk delen van voordelen uit het

gebruik van genetische bronnen, onder meer door toegang tot die bronnen. Om hierover

internationaal afspraken te maken is onder de CBD na jaren onderhandelen het Nagoya protocol over

dit onderwerp aangenomen. Dit protocol zal internationaal de rechten en plichten over de toegang tot

deze bronnen, het eerlijk en billijk delen van voordelen uit hun gebruik, en de naleving daarop moeten

gaan regelen. Het zal bestaan naast het Internationaal Verdrag inzake plant-genetische bronnen voor

voedsel en landbouw, dat eenzelfde systeem heeft, maar een beperktere reikwijdte. Nederland heeft

het Nagoya protocol in juni 2011 ondertekend, en nog niet geratificeerd.

Het doel van dit Commissievoorstel is het Nagoya Protocol in de Unie te implementeren, en zo de Unie

in staat te stellen het te ratificeren. De Commissie stelt maatregelen voor voornamelijk gericht op

gebruikers van genetische bronnen, en daarmee verband houdende traditionele kennis (zoals kennis

van lokale en inheemse volkeren over de geneeskrachtige werking van bepaalde planten). Deze gaan

in na inwerkingtreding van het Protocol voor de Unie. Gebruikers moeten gepaste zorgvuldigheid (due

diligence) betrachten om er zeker van te zijn dat toegang tot de bronnen die zij gebruiken op juridisch

juiste wijze is verkregen, overeenkomstig de regelgeving van het land waar de bron vandaan is
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gekomen. Ook moeten gebruikers ervoor zorgen dat waar relevant voordelen uit het gebruik van die

bronnen eerlijk en billijk worden gedeeld. Ter ondersteuning daarvan stelt de Commissie het erkennen

van beste praktijken en ‘betrouwbare collecties’ (vergelijkbaar met bibliotheken van genetische

bronnen, met een zeer goede staat van dienst) voor op EU-niveau. Ook zullen gebruikers moeten

kunnen verklaren dat zij gepaste zorgvuldigheid zullen toepassen bij het verkrijgen van middelen uit

publiek gefinancierd onderzoek (vaak niet-commerciele gebruikers van genetische bronnen), en

verklaren dat zij die hebben betracht bij het op de markt brengen van producten. Aan te wijzen

competente nationale autoriteiten moeten op basis van een risico-aanpak nagaan of gebruikers zich

aan hun verplichtingen houden. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij overtreding passende

maatregelen worden genomen. Tenslotte voorziet het voorstel in een EU-platform over toegang tot

genetische bronnen, waarin LS en CIE informatie en praktijken uitwisselen over hoe om te gaan met

toegang tot genetische bronnen, en in aanvullende beleidsmaatregelen (o.a. ontwikkeling van

modelbepalingen voor contracten, gedragscodes, vergroten kennis en bewustwording).

 Impact assessment Commissie

Op basis van de belangrijkste verplichtingen van Partijen bij het Protocol, voornamelijk die op het

gebied van toegang tot genetische bronnen en naleving op gebruik door gebruikers, geeft de impact

assessment (IA) een overzicht van verschillende opties om deze in te kunnen vullen. Er is daarbij

uitgegaan van een nul-lijn, de huidige situatie, waarbij er geen invulling wordt gegeven aan de

verplichtingen. Uit de analyse kwamen de volgende maatregelen als meest relevant en nuttig naar

voren: op het gebied van toegang een coördinerend mechanisme in de vorm van een Unie-platform;

op het gebied van naleving door gebruikers een due diligence aanpak in combinatie met een register

van betrouwbare collecties; en aanvullende (beleids)maatregelen. Het toepassingsbereik in de tijd zal

de inwerkingtreding van het Protocol voor de Unie zijn.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

a) Bevoegdheid

De Commissie baseert haar voorstel op de gedeelde bevoegdheid voor milieu op basis van artikel

192(1) van het EU-Verdrag. Nederland kan instemmen met deze basis: dit is gezien de achtergrond

van het voorstel - het Nagoya Protocol onder het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (de CBD) en

implementatie van het derde doel van die Conventie - een juiste keuze.

b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

Subsidiariteit: positief.

Het zal niet goed mogelijk zijn op een ander niveau dan EU-niveau de voorgestelde maatregelen uit te

voeren. Op de vraag of het voorliggende beleidsonderwerp inderdaad op EU-niveau thuishoort kan op

het gebied van nalevingsmaatregelen voor gebruikers positief worden geantwoord. Het voorstel

betreft de implementatie van een internationaal verdrag, waarbij de Unie en alle Lidstaten Partij zijn.

Op dit onderwerp bestaan op dit moment in de EU nog geen maatregelen die gebruik van genetische
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bronnen regelen of het Nagoya protocol kunnen implementeren. Het internationale karakter van de

uitwisseling van genetische bronnen, zeker ook binnen de interne markt van de EU, noopt tot een

gezamenlijk optreden.

Gebruikers kunnen zoals genoemd op verschillende manieren toegang tot genetische bronnen

verkrijgen. Landen hebben op de toegang en het gebruik van hun biodiversiteit en genetische bronnen

soevereine rechten: zij kunnen ervoor kiezen dat recht al dan niet uit te oefenen en toegang al dan

niet te verlenen. Zij zijn bij de CBD echter wel gehouden aan het faciliteren van toegang. Het

verschaffen van deze toegang tot genetische bronnen is vanwege die soevereine rechten een typisch

nationale aangelegenheid, en dat geldt ook voor toegang tot genetische bronnen in EU-landen. Het

Commissievoorstel stelt geen juridische eisen aan (nationale) toegang tot genetische bronnen -

gezamenlijk optreden is bij dat onderwerp niet gewenst of noodzakelijk is. Dat het voorstel daar niet

op ingaat draagt ook bij aan een positieve beoordeling van de subsidiariteit.

Tenslotte wordt in het voorstel in niet-juridisch bindende artikelen wel ingegaan op toegang tot

genetische bronnen en daaraan gerelateerde traditionele kennis; voor deze zaken is een EU-aanpak

niet noodzakelijk, maar dit kan wel wenselijk zijn om een gelijke(re) aanpak in de EU te stimuleren.

Proportionaliteit: deels positief/deels negatief.

Deze verordening heeft directe werking in de lidstaten, en beslaat een aantal maatregelen die wat

betreft proportionaliteit verschillend worden beoordeeld. Voor de onderdelen die zien op naleving van

gebruikers staat deze aanpak in goede verhouding tot de vorm en inhoud. Voor een aantal andere,

meer beleidsmatige zaken, waaronder een Unieplatform waarin Lidstaten en Commissie ideeen

uitwisselen over hoe om te gaan met toegang tot nationale genetische bronnen, en aanvullende

maatregelen, waaronder activiteiten rond bewustwording, is een verordening te vergaand; het

vastleggen in wetgeving van dit soort maatregelen is onnodig. Deze meer beleidsmatige zaken kunnen

ook in een mededeling van de Commissie worden gecommuniceerd.

c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of

uitvoeringshandelingen

De artikelen 5 tot en met 9 kunnen verder worden uitgewerkt in uitvoeringshandelingen. Deze worden

ingevuld met een onderzoeksprocedure voor het in te stellen comité. Nederland is hierover in principe

positief omdat deze procedure de Lidstaten de grootst mogelijke invloed geeft in het comité.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

a) Consequenties EU-begroting

Geen.
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b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

De maatregelen voor controle op naleving, rapportage en verificatie van betrouwbare Unie-collecties

brengen extra personele inzet met zich mee ten opzichte van de huidige situatie, met financiële

consequenties. Het is op dit moment niet vast te stellen wat deze consequenties in cijfers zullen

inhouden; dit hangt af van de uiteindelijke invulling op nationaal niveau, de aansluiting bij bestaande

instanties en structuren en dergelijke. Nederland heeft in deze verordening veel nationale ruimte om

de benodigde taken en verantwoordelijkheden in te vullen. Als aansluiting wordt gezocht bij bestaande

instanties voor de invulling van deze taken kunnen financiële consequenties voor de rijksoverheid

zoveel mogelijk beperkt worden. Budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting van het

beleidsverantwoordelijk departement, conform de regels van de budgetdiscipline. Voor decentrale

overheden zijn geen financiële consequenties.

Bij de onderhandelingen in Brussel zal de Nederlandse inzet erop gericht zijn de kosten zo laag

mogelijk te houden om het gestelde doel te bereiken. Nederland zal een financieel voorbehoud maken

tijdens de onderhandelingen totdat een beter beeld is verkregen van de financiële consequenties.

c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

Bedrijfsleven: waar nu administratie ontbreekt zullen bedrijven die genetische bronnen gebruiken een

aanpak van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) moeten gaan uitvoeren, of hun bestaande

administratie hierop aanpassen. Hieruit zijn personele en financiële gevolgen te verwachten. Voor het

bedrijfsleven zijn mogelijk ook baten te verwachten: meer internationale juridische zekerheid en een

positieve perceptie van de EU-implementatie in derde landen kan een grotere uitwisseling en daarmee

meer mogelijkheden voor productontwikkelingen met zich meebrengen.

Andere gebruikers van genetische bronnen op wie dit voorstel betrekking heeft zijn onderzoekers, en

houders van collecties. Ook voor hen geldt dat vanaf inwerkingtreding van deze verordening een

administratie zullen moeten gaan bijhouden die mogelijk uitgebreider is dan voorheen, danwel deze

administratie moeten gaan invoeren, zeker wanneer ze onderdeel zouden willen uitmaken van de

betrouwbare Unie-collecties.

Voor de burger heeft dit voorstel geen (financiële) gevolgen; zij gebruiken genetische bronnen niet in

de zin zoals bedoeld in het Nagoya protocol, namelijk onderzoek en ontwikkeling op basis van

genetische bronnen.

d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden,

bedrijfsleven en burger

Het voorstel zal leiden tot een toename van administratieve lasten voor rijksoverheid (toezicht op

naleving; rapportageverplichtingen aan de EU), bedrijfsleven en andere gebruikers (bijhouden van

administratie om aan de due diligence verplichting te kunnen voldoen en/of deel uit te maken van best
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practices en betrouwbare collecties). Onvoorziene stijgingen van de administratieve lasten dienen te

worden gecompenseerd door het beleidsverantwoordelijke departement, waarbij compensaties zoveel

mogelijk dienen te geschieden binnen het domein waarin de tegenvaller plaatsvindt.

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief

toepassing van de lex silencio positivo)

De EU-verordening heeft rechtstreekse werking in de Lidstaten, en wetgeving zal daarop moeten

worden aangepast. Daarnaast zal op een aantal onderdelen wetgeving moeten worden ingevoerd die

de verordening aanvult, zoals op sanctionering.

b) Voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar

t.a.v. haalbaarheid

Nederland is van mening dat voor de invoering van deze verordening op nationaal niveau meer tijd

moet worden bepleit.

Inwerkingtreding van de verordening is 20 dagen nadat het Nagoya protocol zelf in werking treedt. Dit

geldt niet voor de artikelen 4, 7 en 9, waarin nalevingsmaatregelen voor gebruikers worden

voorgeschreven: voor deze drie artikelen hebben Lidstaten na inwerkingtreding van de verordening

een jaar de tijd voordat deze voor de Lidstaten van toepassing zijn. Dit is op basis van de verwachting

dat het interne EU-proces van goedkeuring van deze verordening ruim eerder gereed zal zijn dan de

daadwerkelijke inwerkingtreding van het protocol – waarvoor 50 ratificaties internationaal nodig zijn -

en dus de inwerkingtreding van de verordening. Echter, Nederland is van mening dat er meer tijd

nodig is voor de benodigde (wets)wijzigingen vanaf formele inwerkingtreding van de EU-verordening,

en zal in de EU pleiten dat voor artikelen 4, 7 en 9 twee jaar nodig is, en voor de overige onderdelen

60 dagen.

Momenteel zijn er op internationaal niveau zeven ratificaties, en de snelheid waarmee landen

ratificeren is nog vrij laag. De inwerkingtreding van het protocol zal naar verwachting dus nog enige

tijd op zich laten wachten. De EU zal in principe wachten tot de 50 benodigde ratificaties van andere

Staten gereed zijn om het protocol in werking te laten treden; ook dan pas treedt de verordening voor

de EU in werking. Dit scenario heeft als nadeel dat de EU en haar Lidstaten geen invloed hebben op

het moment van inwerkingtreding van het protocol en dat in de tijd onduidelijk is wanneer dat precies

zal zijn. Dat geeft ook aan gebruikers in de EU onzekerheid over wanneer zij hun maatregelen moeten

hebben getroffen.

Om zeker te stellen dat Lidstaten voldoende tijd hebben om hun wetgeving aan te passen en dat

gebruikers van genetische bronnen zich kunnen voorbereiden op deze regelgeving, zal Nederland

pleiten voor een periode van tenminste twee jaar tussen publicatie en het moment van toepassing

worden van de verordening.
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c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

Er zijn in het voorstel onder artikel 16 een aantal evaluatiebepalingen opgenomen. Nederland kan

deze ondersteunen, aangezien het hier een nieuw terrein van regelgeving betreft, dat binnen de EU na

een periode van een aantal jaar goed geëvalueerd moet worden en waar nodig aangepast.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

a) Uitvoerbaarheid

Verschillende bestaande uitvoerings- en handhavingsinstanties kunnen bevoegdheden krijgen om de

verordening in goede banen te leiden; dit zal nader moeten worden onderzocht. Wat betreft de

uitvoering is het voorstel voor Nederland haalbaar gezien al aanwezige instanties waar aansluiting bij

kan worden gezocht, maar financiële consequenties zullen van een nadere beoordeling van de

haalbaarheid deel uit moeten maken.

b) Handhaafbaarheid

Het voorstel gaat niet in detail in op de nationale handhavingstructuur. Er wordt niet aan Lidstaten

voorgeschreven wie belast moet worden met het toezicht en de uitvoering en dat is ook niet nodig

aangezien dit een interne kwestie voor de Lidstaat is; wel staan de verantwoordelijkheden beschreven

in het voorstel. Wat betreft sancties laat het voorstel ruime discretie aan de individuele Lidstaat; deze

moeten proportioneel, overtuigend en effectief zijn en kunnen administratief, bestuurlijk of

strafrechtelijk van aard zijn. Gebruikers van genetische bronnen zullen bij het op de markt brengen

van producten die geen markttoelatingseisen hebben zelf bij betreffende instanties moeten verklaren

dat ze gepaste zorgvuldigheid in hun handelen hebben betracht. De nadruk op gebruikersmaatregelen

vergroot de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; bij twijfel of vragen, of bij controles op basis van

een risicobeoordeling neemt de controlerende instantie zelf initiatief, verder ligt die

verantwoordelijkheid bij de gebruikers.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Wat betreft markttoegang zijn er geen gevolgen te verwachten voor ontwikkelingslanden. Een positief

gevolg zal waarschijnlijk zijn dat een dergelijke aanpak buiten de EU een hefboom-effect zal hebben.

Het wordt hiermee duidelijk dat de EU een serieuze partner is en met derde landen, inclusief

ontwikkelingslanden, dit onderwerp wil aanpakken op een manier waar alle stakeholders voordeel bij

zullen hebben. Dit is juist voor ontwikkelingslanden erg belangrijk: zij zijn erbij gebaat om op basis

van hun genetische bronnen ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen invullen, en zij willen kunnen

rekenen op maatregelen voor gebruikers van hun genetische bronnen. Daarbij is samenwerking met

partijen uit de Europese Unie een van de sleutelfactoren om uiteindelijk voordelen uit het gebruik van

genetische bronnen te kunnen genereren en delen, zowel financiële als niet-financiële

(onderzoekssamenwerking, kennis- en capaciteitsopbouw). Het zogenaamde ‘bioprospecting’ kan voor

ontwikkelingslanden interessante mogelijkheden bieden om hun biodiversiteit en genetische bronnen
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economisch in te zetten. Daar zijn in een aantal landen, waaronder Namibië, al goede voorbeelden van

te vinden. Implementatie van dit voorstel in de EU kan daar in de samenwerking met

ontwikkelingslanden zeker aan bijdragen, omdat ook zij meer juridische zekerheid en transparantie

kunnen verwachten.

Dit voorstel ligt daarmee in het verlengde van de inzet van de EU en Nederland in het kader van de

WSSD, die in 2002 opriep tot het onderhandelen van een internationaal regime voor genetische

bronnen, de MDG’s, de internationale en EU-doelstellingen voor biodiversiteit, en duurzame

ontwikkeling in brede zin, waaronder een groene economie en afspraken gemaakt op Rio+20.

9. Nederlandse positie

Nederland vindt het van belang dat er op EU-niveau goede afspraken komen om de verplichtingen uit

de CBD en het Nagoya Protocol in te vullen, in aanvulling op de internationale afspraken die er al zijn

in het Internationaal Verdrag inzake Plant-genetische bronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA).

Het internationale karakter van gebruik en uitwisseling van genetische bronnen noopt daartoe, en

Nederland heeft op het gebied van genetische bronnen altijd een actieve, internationale rol gespeeld

gezien het belang ervan voor de Nederlandse economie. Nederland is tweede exporteur wereldwijd

van plantaardig uitgangsmateriaal; het belang hiervan is ook gereflecteerd in het Topsectorenbeleid,

waar Tuinbouw & Uitgangsmateriaal onderdeel van uitmaakt. Daarnaast wordt in onderzoek en

ontwikkeling voor andere producten ook veel gebruik gemaakt van genetische bronnen, zoals voor

farmacie en chemie.

Voor Nederland is het cruciaal dat internationale uitwisseling van genetische bronnen plaats kan

blijven vinden, en dat verstoringen daarin – mede door gebrek aan juridische zekerheid en

transparantie - zo veel mogelijk worden weggenomen voor Nederlandse bedrijven, onderzoekers en

collectiehouders, en een EU-aanpak zal dit zowel intern EU als daarbuiten ondersteunen.

Nederland is hier ook voorstander van omdat een dergelijke aanpak ook buiten de EU een

hefboomeffect zal hebben: duidelijk wordt, dat de EU een serieuze partner is en met derde landen dit

onderwerp wil aanpakken op een manier waar alle stakeholders voordeel bij zullen hebben. Dit is ook

voor ontwikkelingslanden erg belangrijk, en mede reden geweest van de Nederlandse inzet bij dit

onderwerp: deze landen zijn erbij gebaat om op basis van hun genetische bronnen

ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen invullen. Daarbij is samenwerking met partners uit de

Europese Unie een van de sleutelfactoren om uiteindelijk voordelen uit het gebruik van genetische

bronnen te kunnen genereren en delen, zowel financiële als niet-financiële (onderzoekssamenwerking,

kennis- en capaciteitsopbouw). Nederland heeft deze samenwerking ondersteund door bij te dragen

aan een capaciteitsopbouw-programma rond genetische bronnen met en in de Afrikaanse regio.
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Het voorstel laat voldoende ruimte en discretie aan de Lidstaten om de monitoring en controle van

naleving in te vullen, en de directe werking heeft een grote mate van harmonisatie tot gevolg die

Nederland ook gezien de uitgebreide uitwisseling van genetische bronnen binnen de EU – bedrijfsleven

en onderzoek – wenselijk acht. In feite is het voorstel een uitwerking van het interne-markt principe

op het gebied van genetische bronnen, waarbij gebruikers van genetische bronnen door middel van

due diligence en eigen verklaringen daarover aan hun verplichtingen kunnen voldoen – die vervolgens

bij routinecontroles, of bij vragen of twijfel worden nagegaan door bevoegde nationale instanties.

Nederland is van mening dat de verschillende onderdelen van het Commissievoorstel een coherent en

werkbaar geheel vormen, en de Unie en haar Lidstaten in staat zullen stellen te voldoen aan de

verplichtingen in het Nagoya Protocol. Voor niet-bindende maatregelen is het echter te vergaand deze

in een verordening vast te leggen. Ook zaken die niet binnen EU-competentie vallen, zoals toegang

(een op te richten Unie-platform daarover) zouden niet in deze verordening moeten worden

vastgelegd, maar in beleidsmaatregelen. Nederland zal zich ervoor inspannen deze zaken aan te

passen.

Er zijn gevolgen voor administratieve lasten en financiële consequenties voor overheid en gebruikers,

en deze moeten zo laag mogelijk blijven. Door aansluiting te zoeken bij bestaande structuren en

instanties zal Nederland zich hiervoor inzetten.

Het voorstel zet in op de versterking van de uitwisseling binnen de EU – gebruikers kunnen bij de

betrouwbare Uniecollecties genetische bronnen verkrijgen waarvan ze weten dat deze aan

nalevingseisen voldoen en hen ondersteunen in hun verplichtingen rond gepaste zorgvuldigheid. Dit

kan op zich positief zijn, maar kan aan de andere kant ook het uitwisselen van bronnen met derde

landen waar nog niet voldoende juridische zekerheid of duidelijkheid is ondermijnen, terwijl de

genetische bronnen daar zeer interessant kunnen zijn. De vraag is hoe de Commissie en de Lidstaten

hier op basis van dit voorstel beter vorm aan kunnen geven.

Nederland waardeert de impact assessment van de Commissie. Deze geeft een goede onderbouwing

van keuzes op basis van een breed scala aan opties. De gevolgen, en de redenen waarom voor

bepaalde opties is gekozen zijn duidelijk beschreven en die vinden hun weerslag in het uiteindelijke

voorstel.

Nederland is van mening dat de Commissie een aantal zaken nader toegelicht en opgehelderd moeten

worden, onder andere het toepassingsbereik (welke genetische bronnen betreft het precies in de

Unie), de timing van de inwerkingtreding van de verordening, het beheer van beste praktijken en hoe

dit het beste te organiseren, de zeer geringe aandacht voor speciale overwegingen zoals de noodzaak

tot fundamenteel onderzoek en genetische bronnen voor voedsel en landbouw, en verdere uitwerking

en toepassing van het concept “betrouwbare Unie-collecties”.
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Fiche 5: Mededeling EU aanpak inzake weerbaarheid bij voedselzekerheidscrises

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: De EU aanpak inzake

weerbaarheid: lessen uit Voedselzekerheidscrises

Datum Commissiedocument

3 oktober 2012

Nr. Commissiedocument

COM(2012) 586

Pre-lex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=202008

Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad

Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

2. Essentie voorstel

De Commissie beoogt een systematisch aanpak op lange termijn te ontwikkelen om de weerbaarheid

van kwetsbare landen en bevolkingsgroepen te verbeteren. De aanleiding hiervoor is de grotere

frequentie en hevigheid van natuurrampen en crises waardoor de bevolking niet meer in staat is te

herstellen. Het uitgangspunt is dat noodhulp- en ontwikkelingsprogramma’s via een geïntegreerde

aanpak verbonden moeten zijn. De nadruk moet komen op het wegnemen van de oorzaken van een

crisis in plaats van bestrijding van de gevolgen. Lering wordt getrokken uit de ervaringen in de Hoorn

van Afrika en de Sahel op het gebied van samenwerking met regionale partners en met andere

donoren. Doel is de vermindering van de kwetsbaarheid in rampgevoelige ontwikkelingslanden door

middel van meer samenhang tussen interventies van verschillende donoren en

ontwikkelingsorganisaties. De Commissie stelt tien stappen voor die als richtlijn moeten dienen voor

de inzet van de EU. Het betreft o.a. aansluiting bij beleid in ontwikkelingslanden, het ontwikkelen van
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instrumenten om kwetsbaarheid in beeld te brengen en in ontwikkelingsprogramma’s te integreren,

gezamenlijk optreden van donoren betrokken bij humanitaire hulp en ontwikkelingshulp, inbouwen

van flexibiliteit om fondsen te mobiliseren, aandacht voor veiligheidsvraagstukken door middel van

politieke dialoog, opschaling succesvolle programma’s en innovatieve instrumenten (zoals

verzekeringen) en weerbaarheid (‘resilience’) agenderen bij internationale platforms en organisaties.

De Commissie zal begin 2013 een actieplan voorstellen.

In deze mededeling wordt geen wet- of regelgeving aangekondigd.

3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling,

subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling en de eventueel daarin

aangekondigde concrete wet- en regelgeving? Hoe schat Nederland de financiële

gevolgen in, alsmede de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve

lasten?

a) Bevoegdheid

Op basis van artikel 4 lid 4 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie is de Unie

bevoegd op te treden op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Het optreden van de Unie belet

de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen.

b) Subsidiariteit/proportionaliteit:

De proportionaliteitstoets en subsidiariteitstoets zijn beide positief.

De EU is een geschikt platform waar gestreefd kan worden naar samenhang en synergie in de

interventies van de lidstaten van de EU en om vanuit de EU te streven samen te werken met de

internationale donor gemeenschap.

Een gezamenlijke agenda gericht op versterking van de weerbaarheid van mensen, gemeenschappen

en landen door de EU heeft een meerwaarde ten opzichte van enkel nationaal optreden. De

toegevoegde waarde is dat instrumenten ontwikkeld worden om humanitaire hulp en

ontwikkelingshulp te verbinden door middel van gedeelde kennis van de situatie en van instrumenten

om hongersnood te voorkomen. De aanbevelingen die de Commissie doet, laten voldoende ruimte

voor nationale besluiten en staan inhoudelijk in verhouding tot de geformuleerde doelstellingen. De

voorgestelde aanpak is passend ten opzichte van het beoogde doel.

c) Financiële gevolgen en gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

Er zijn geen financiële gevolgen. De mededeling bouwt voort op bestaande maatregelen met

gebruikmaking van bestaande instrumenten.
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4. Nederlandse positie over de mededeling

Nederland ondersteunt dit initiatief van de Commissie om de effectiviteit van humanitaire hulp en

ontwikkelingshulp te vergroten door middel van een gezamenlijk agenda voor het bevorderen van de

weerbaarheid van mensen, gemeenschappen en landen. Vergroting van de weerbaarheid draagt bij

aan vermindering van de rampzalige effecten van misoogsten, klimaatveranderingen, natuurrampen

en conflict. Ook worden daarmee de kosten van humanitaire hulp aanzienlijk minder (mogelijk tot

50%) en wordt menselijk lijden voorkomen. Positief effect is verder dat het verbeteren van de link

tussen humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking fragmentatie van hulp en duplicatie zou tegen

gaan.

Nederland ondersteunt de, in de mededeling voorgestelde, basisprincipes van het beleggen van de

regie bij de betrokken instanties in kwetsbare landen en regio’s zelf, meer flexibiliteit ten behoeve van

de transitie van humanitaire hulp naar wederopbouw, en vergroting van de effectiviteit van

ontwikkelingssamenwerking na een crisis en om toekomstige crises te voorkomen.

De reikwijdte van deze mededeling is beperkt tot voedselzekerheid. Ook wordt niet ingegaan op

verbeteringen van de samenwerking binnen de EC (bijvoorbeeld tussen de Disaster Risk Reduction

stuurgroep van de EU en tussen DG-ECHO voor de humanitaire hulp en DEVCO voor de

ontwikkelingssamenwerking). Nederland zal deze zorgpunten bij de verdere uitwerking van het

actieplan aan de orde stellen en aandringen op een bredere blik op weerbaarheid (‘resilience’),inclusief

rampenrisicovermindering (‘disaster risk reduction’) en klimaatadaptatie. Volgens Nederland moet

binnen de EU ook gestreefd worden naar een breder EU agenda voor weerbaarheid.

Nederland ondersteunt de voorstellen voor betere samenwerking tussen donoren en pleit ervoor dat

dit gebeurt in samenhang met en complementair aan bestaande processen zoals UN-OCHA. Ook is

Nederland een voorstander van het ontwikkelen van instrumenten om kwetsbaarheid (‘vulnerablity’) in

beeld te brengen en instrumenten om vroegtijdig een crisis te voorspellen (‘early warning systems’)

alsook om korte en lange termijn interventies beter op elkaar af te stemmen.

Twee aspecten die volgens Nederland onderbelicht zijn in het stappenplan zijn (1) agro-ecologische

maatregelen (bijvoorbeeld herbebossing, behoud bodemvruchtbaarheid, verhoging van de efficiëntie

van het gebruik van water voor de landbouw)om landbouw- en veeteelt systemen weerbaarder te

maken en (2) verbetering van de efficiëntie van nationale en regionale voedsel- en landbouwmarkten

om bij een dreigend tekort aan voedsel in een bepaald gebied tijdig door middel van bestande lokale

markten en handelsrelaties de beschikbaarheid van voedsel in kwetsbare gebieden te vergroten. Deze

worden genoemd maar zouden explicieter uitgewerkt kunnen worden.

Meer, in het algemeen, moet volgens Nederland gestreefd worden naar versterking van lokale

instanties om de zelfredzaamheid van de bevolking te vergroten.
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Nederland benadrukt ook het belang van dialoog tussen alle relevante actoren inclusief regionale

organisaties, kennisinstituties en private sector. Ook nieuwe donoren (zoals Qatar) moeten nauw

betrokken worden. Nederland ziet tevens graag meer aandacht voor herstel van de productieve

capaciteit van de bevolking (“recovery”), bijvoorbeeld door specifieke maatregelen te nemen om na

een hongersnood de volgende oogst veilig te stellen en economische groei in kwetsbare gebieden te

stimuleren.
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Fiche 6: Mededeling EU ondersteuning aan landen in transitie

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger aan het

Europees Parlement, de Raad, het Europees Economische en Sociaal Comité van de Regio’s;

Duurzame verandering ondersteunen in samenlevingen in een overgangssituatie.

Datum Commissiedocument

3 oktober 2012

Nr. Commissiedocument

JOIN (2012) 27

Pre-lex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=202010

Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet beschikbaar

Behandelingstraject Raad

Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking.

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2. Essentie voorstel

In deze gezamenlijke mededeling constateren Hoge Vertegenwoordiger (HV) Ashton en de Commissie

dat veel landen, waaronder landen die grenzen aan de Unie, een pad van ingrijpende hervormingen

zijn ingeslagen, op weg naar een inclusieve democratie. Met de uitbreidingen in 2004 en 2007 is een

groot aantal lidstaten tot de Europese Unie toegetreden dat rechtstreeks en recente ervaring heeft

opgedaan met dit soort transitieprocessen. Het EU uitbreidingsproces bleek voor hen een belangrijke

motor van hervorming te zijn. Ook het nabuurschapsbeleid van de Unie is sindsdien gestoeld op de

wens hervormingen in buurlanden van de Unie te ondersteunen, maar dan zonder

lidmaatschapsperspectief.1

1 Zie ook BNC fiche over herzien EU-nabuurschapsbeleid, Kamerstuk 22112 nr 1184
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In deze Mededeling wordt bezien hoe de EU haar unieke ervaring met transitieprocessen kan

gebruiken om landen te ondersteunen in hun transitieproces naar een inclusieve, democratische

samenleving. De mededeling richt zich op samenlevingen waar het hervormingsproces in gang is

gezet, maar steun nodig heeft en geconsolideerd dient te worden. “Transitie” wordt hierbij breed

opgevat en behelst stabilisatie, transformatie van de maatschappij, institutionele ontwikkeling en

consolidatie van hervormingen. Hoewel de mededeling zich niet specifiek richt op fragiele of

postconflict staten – die een andere vorm van steun behoeven – is een aantal vaststellingen uit de

Mededeling wel op hun situatie van toepassing, aldus de HV en de Commissie.

De EU kiest voor een alomvattende benadering, een samenwerking voor lange termijn, geënt op de

specifieke behoeften van het land. De focus van de EU is daarom breed: steun aan inclusieve politieke

processen en bestuur; steun aan institutionele ontwikkeling en de rechtsstaat; steun aan economische

en sociale ontwikkeling en steun aan conflict preventie, vredesopbouw en veiligheid.

De voorgestelde strategie van de EU is een behoefteanalyse; het identificeren en het behalen van

“quick wins” om voldoende draagvlak te creëren in de samenleving voor de soms pijnlijke

hervormingen die veelal gepaard gaan met een tijdelijke (drastische) economische terugval; gebruik

te maken van stimulansen en voorwaarden om de hervormingen op koers te houden. De EU wil dit

bereiken door een intensieve dialoog te faciliteren tussen het nationale bestuur met alle relevante

belanghebbenden als lokale, regionale overheden, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven,

politieke partijen en vakbonden; te investeren in institutionele ontwikkeling vooral waar het gaat om

het bevorderen van een functionerende rechtsstaat; kennisuitwisseling en capaciteitsversterking;

doeltreffende samenwerking en coördinatie met de EU-lidstaten – waaronder gezamenlijke

programmering tussen EU en lidstaten – andere donoren en actoren.

In de mededeling wordt geen wet- of regelgeving aangekondigd.

3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling,

subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling en de eventueel daarin

aangekondigde concrete wet- en regelgeving? Hoe schat Nederland de financiële

gevolgen in, alsmede de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve

lasten?

Bevoegdheidsvaststelling:

De mededeling zit primair op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Op dit

terrein is de EU bevoegd op te treden. Dit belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen

(artikel 4, lid 4 VWEU). Daarnaast is de EU bevoegd een gemeenschappelijk buitenlands en

veiligheidsbeleid te voeren (artikel 2, lid 4 VWEU).
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Subsidiariteit:

Het Nederlands oordeel over de subsidiariteit luidt positief. Op basis van haar ervaring met transitie in

Midden en Oost Europa verkeert EU in een unieke en sterke positie landen te ondersteunen in het

formuleren en uitvoeren van een alomvattende strategie ten behoeve van een transformatie naar een

inclusieve, democratische samenleving. EU-optreden heeft hier een meerwaarde ten opzichte van de

activiteiten van de lidstaten.

Proportionaliteit:

Het Nederlandse oordeel over de proportionaliteit luidt positief. De EU beperkt zich tot haar eigen

ontwikkelingsinstrumentarium en doet daarmee niets af aan de bevoegdheid van lidstaten een eigen

beleid te voeren. Nederland is tegen het creëren van extra institutionele lagen in Brussel, zoals

gesuggereerd tijdens de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (RBZ/OS) van 15

oktober: daar werd het idee geopperd een Platform in het leven te roepen om kennis en ervaringen uit

te wisselen. Nederland is hiervan geen voorstander en vindt dat deze uitwisseling best op lokaal

niveau tot stand kan komen, waar mogelijk in het kader van gezamenlijke programmering tussen EU

en lidstaten.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen. De mededeling bouwt voort op bestaande maatregelen met

gebruikmaking van bestaande instrumenten.

4. Nederlandse positie over de mededeling

Nederland verwelkomt de gezamenlijke mededeling en steunt de aanpak die hierin wordt geschetst.

Deze sluit nauw aan bij het Nederlandse beleid ter ondersteuning van transitieprocessen, dat uitgaat

van een landen specifieke inzet op een aantal doelen: veiligheid voor mensen, functionerende

rechtsorde, inclusieve politieke processen, legitieme overheid en vredesdividend (creëren van

werkgelegenheid en het verbeteren van de dienstverlening van de overheid). Terecht ruimt de EU

hierbij een belangrijke rol in voor maatschappelijke organisaties en niet-statelijke actoren. Nadruk

wordt met recht gelegd op inclusieve beleidsdialogen over de hervormingsprocessen waarbij, met

steun van de EU, deze actoren betrokken dienen te worden.

Nederland onderschrijft de rol en meerwaarde van de EU bij het ondersteunen van transitieprocessen

(efficiency, gewicht en impact) en deelt de zienswijze van HV en Commissie dat een alomvattende

benadering (comprehensive approach) aangewezen is. Het versterken van de rechtsstaat is daarbij

voor Nederland een essentieel punt ook in het uitbreidingstraject en in het nabuurschapsbeleid van de

Unie is een functionerende rechtsstaat voor Nederland van doorslaggevend belang.

Nederland wil inzetten op één coherente EU-strategie ten aanzien van een land in transitie. Omdat een

coherente en geïntegreerde benadering ook in de eigen coördinatie (niet in de laatste plaats tussen
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EDEO en Commissie) zijn weerslag moet vinden, zal Nederland de EU vragen in welke relatie deze

mededeling staat tot andere aangekondigde initiatieven zoals de verwachtte gezamenlijke mededeling

over de Comprehensive Approach en de Agenda for Action on Democracy Support.

Nederland steunt het idee dat de EU gebruik maakt van de recente en relevante ervaringen die een

deel van haar lidstaten heeft opgedaan met transitieprocessen. Nederland acht dit ook een goede

manier om nieuwe lidstaten (die geen traditionele OS-donoren zijn) intensiever te betrekken bij

Europese ontwikkelingssamenwerking. Kennisuitwisseling is hierbij van belang. Nederland vindt niet

dat dat hoeft te leiden tot het instellen van nieuwe instituties of overlegstructuren. Ervaringen en best

practices kunnen binnen bestaande structuren, zoals het European Transition Compendium, worden

gedeeld.

Nederland kiest zoveel mogelijk voor een landenspecifieke benadering. Daarom pleit Nederland ervoor

dat de afstemming en coördinatie tussen EU en lidstaten betreffende transitie zoveel mogelijk op

landenniveau geschiedt. Nederland wil daarbij versnippering en fragmentatie tegengaan en is

voorstander van gezamenlijke programmering tussen EU en lidstaten, zolang deze lokaal gedreven

wordt, en op flexibele en pragmatische wijze geschiedt, met inbegrip van andere donoren en actoren.

Nederland benadrukt dat transitie en hervormingen lokale processen zijn, waar de betreffende landen

zelf verantwoordelijkheid voor dragen. De EU kan slechts faciliterend optreden. Nederland vindt dat

landen die met succes duurzame hervormingen doorvoeren, steun verdienen vanuit de Unie. Maar ook

het omgekeerde is van belang: bij schending van mensenrechten en onderdrukking liggen sancties in

de rede en dient hulp te worden gekort. Dit «more for more» (en impliciet «less for less») beleid, dat

bij de herziening van het Europese nabuurschapsbeleid is uitgewerkt, wordt door Nederland volmondig

gesteund. De EU moet intelligente conditionaliteit toepassen, waarbij wederkerigheid centraal staat.

Die conditionaliteit en wederkerigheid moet verder reiken dan het EU- nabuurschapsbeleid.

Voor de fragiele en postconflict staten pleit Nederland ervoor dat de EU in haar beleid zich waar

mogelijk aansluit bij de New Deal (HLF Busan december 2011). De New Deal biedt de EU

aanknopingspunten voor een gelijktijdige inzet op een aantal prioritaire doelen voor vredes- en

staatsopbouw (de peace and statebuildingsgoals, de PSG’s).


