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BEKNOPTE MOTIVERING

Over de noodzaak om de huidige wettelijke bepalingen inzake veilig gebruik van chemische 
stoffen in de Europese Unie te herzien, bestaat sinds de indiening van de ontwerpverordening 
van de Commissie ter herziening van het EU-beleid op het gebied van chemische stoffen van 
23 oktober 2003 in grote lijnen overeenstemming. Niettemin is het ontwerp op een aantal 
punten op uitgesproken verzet gestuit. Vooral de door de Commissie gekozen methode voor 
de registratie van stoffen, waarbij de informatie-eisen in de eerste plaats op de geproduceerde 
of geïmporteerde hoeveelheid van een stof zijn gebaseerd, is onderhevig aan kritiek.

De verordening zal een ongewoon breed effect hebben. Zij is namelijk niet alleen van invloed 
op de chemische industrie en haar afnemers, maar ook de metaalverwerkende sector, de 
automobielindustrie, de textielindustrie enz. Fabrikanten van chemische stoffen, handelaren, 
verwerkende bedrijven, importeurs, kortom alle sectoren die beroepshalve met chemische 
stoffen omgaan - naast een aantal grote concerns vooral kleine en middelgrote ondernemingen 
en ambachtsbedrijven - krijgen met de verordening te maken.

Zwakke punten in het ontwerp van de Commissie

De meeste weerstand ondervindt de Commissie met betrekking tot het systeem dat zij 
voorstelt voor de registratie van stoffen. Zij koppelt de hoeveelheid door de aanmelder te 
verstrekken gegevens aan de hoeveelheid geproduceerde of geïmporteerde stof. De 
informatie-eisen beginnen bij de productie c.q. invoer van een ton per jaar en klimmen 
trapsgewijs op bij de productie of invoer van 10, 100 en 1.000 ton per jaar.

Het beslissende zwakke punt in de benadering van de Commissie is dat er gegevens moeten 
worden verstrekt die geen enkel verband houden met de concrete risico's van de stof in 
kwestie. Er moeten meer gegevens worden verstrekt als een bepaalde drempelwaarde wordt 
overschreden, zonder dat dit noodzakelijkerwijs met een verhoogd risico voor mens en milieu 
wordt beargumenteerd.

Deze op drempelwaarden gebaseerde aanpak heeft ongewenste gevolgen. Alleen al de 
rechtstreekse kosten voor het verstrekken van informatie over een bepaalde stof  bedragen 
naar gelang de per hoeveelheid oplopende informatie-eisen 20.000 tot 400.000 euro. Met 
name in sectoren met een klein productievolume zullen de registratiekosten daardoor in geen 
enkele economische verhouding tot de omzet staan. Het gevolg hiervan is wellicht dat een 
groot aantal stoffen - naar schatting 20% of meer - en producten uit de markt wordt genomen. 
Het systeem van drempelwaarden van de Commissie leidt dus tot een verkeerde selectie-
impuls, die uitgaat van de registratiekosten en niet van de risico's van de stof.

Voorstellen ter verbetering

Uw rapporteur stelt daarom voor de drempelwaarden van de Commissie aan te vullen met op 
de risico's gebaseerde factoren. Dit nieuwe concept omvat niet elke denkbare toepassing van 
een stof, maar concentreert de informatie-eisen op typische blootstellingen van mens en 
milieu, die met bepaalde toepassingscategorieën worden gecombineerd. Hierbij worden 
typische belastingssituaties samengevat die dezelfde beschermende maatregelen vereisen. Wat 
de mens betreft zijn dit de belangrijkste vormen van opname (via de mond, de luchtwegen of 
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de huid) en wat het milieu betreft de aanvoerwegen (lucht, water, bodem), telkens aangevuld 
met de duur van de blootstelling (eenmalig, kortstondig, incidenteel, regelmatig of langdurig). 
Binnen deze blootstellingscategorieën worden afzonderlijke toepassingen samengevat tot 
toepassingsgebieden (industrieel, beroepsmatig of particulier gebruik). Als alle actoren, van 
fabrikant tot laatste downstreamgebruiker, deze blootstellings- en toepassingscategorieën 
gebruiken, volstaat een reeks kerngegevens om een eerste risicobeoordeling te kunnen 
uitvoeren. Deze gegevens moeten betrouwbare informatie geven over de belangrijkste 
fysisch-chemische eigenschappen en de onmiddellijke werking voor mens en milieu. Verdere 
informatie-eisen, met name verderreikende tests, moeten dan van de verschillende 
blootstellingssituaties afhankelijk worden gemaakt. Met de toenemende zwaarte van de 
blootstelling moeten bij de registratieprocedure strengere eisen wat betreft tijd en inhoud 
worden gesteld.

Genoemde kerngegevens stellen het agentschap tevens in staat de te registreren stoffen 
volgens het ermee verbonden risico in groepen in te delen en aldus prioriteiten vast te stellen 
voor de registratie. Ook volgens deze systematiek zal de registratie van alle onder REACH 
vallende stoffen na elf jaar zijn voltooid.

Voordelen van de gewijzigde benadering

Bij deze benadering vormt niet de hoeveelheid stof, maar het aan de stof verbonden risico het 
uitgangspunt van het registratiesysteem. Op deze manier wordt de met de registratie gepaard 
gaande rompslomp duidelijk kleiner, zonder dat de bescherming van gezondheid en milieu te 
lijden heeft. Fabrikanten en gebruikers hoeven zich bij hun risicobeoordeling niet meer te 
baseren op een onoverzichtelijke hoeveelheid afzonderlijke toepassingen, maar op een 
overzichtelijk aantal categorieën. Aldus worden de meldplicht van de downstreamgebruikers 
en de informatiestroom in het proces van waardetoevoeging gereduceerd. Tegelijkertijd 
worden zakengeheimen en economisch belangrijke informatie beter beschermd. Ook wordt de 
flexibiliteit met betrekking tot inzetbaarheid en beschikbaarheid van stoffen vergroot, en het 
ongewenste effect dat stoffen alleen van de markt verdwijnen omdat de test- en 
registratiekosten economisch niet te verantwoorden zijn, duidelijk tegengegaan. Verder kan 
het aantal dierproeven op deze manier aanzienlijk worden verminderd. De combinatie van 
blootstellings- en toepassingscategorieën in verbinding met een reeks kerngegevens vormt dus 
een doeltreffend instrument om mens en milieu gerichter - namelijk overeenkomstig de 
werkelijke blootstelling - te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er minder 
middelen en administratieve rompslomp voor bedrijven en overheid nodig zijn.

Indien de Commissie het door haarzelf gekozen doel van handhaving en versterking van het 
concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU wil bereiken, moet het REACH-
ontwerp beter worden toegesneden op de praktijk, en beter toepasbaar, goedkoper en qua 
systematiek plausibeler worden. Het nieuwe beleid inzake chemische stoffen moet ten dienste 
staan van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, maar ook 
randvoorwaarden voor investeringen en innovatie bevorderen die werkelijk nieuwe banen en 
bedrijven scheppen en niet bestaande banen en bedrijven ten onder laten gaan. Hiertoe is een 
REACH-benadering nodig die informatie-eisen verbindt aan de risico's van een stof en niet 
slechts aan het feit dat niet voor alle stoffen alle wetenschappelijk denkbare bevindingen 
aanwezig zijn. Met een gewijzigde systematiek voor de registratie van stoffen beoogt dit 
verslag aan dit streven te beantwoorden.
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 10

(10) De beoordelingsbepalingen voorzien in 
follow-up van de registratie door na te gaan 
of de registraties aan de eisen van deze 
verordening voldoen en de verzameling van 
meer informatie over de eigenschappen van 
de stoffen te regelen. De lidstaten moeten 
stoffen beoordelen als zij redenen hebben 
om te vermoeden dat de stoffen een risico 
voor de gezondheid of het milieu betekenen,
na deze in hun voortschrijdende planning 
te hebben opgenomen.

(10) De beoordelingsbepalingen voorzien in 
follow-up van de registratie door na te gaan 
of de registraties aan de eisen van deze 
verordening voldoen en de verzameling van 
meer informatie over de eigenschappen van 
de stoffen te regelen. Het agentschap 
beoordeelt stoffen als het redenen heeft om 
te vermoeden dat de stoffen een risico voor 
de gezondheid of het milieu betekenen.

Motivering

Om te waarborgen dat er uniforme beoordelingscriteria worden gehanteerd, moet de 
beoordeling van stoffen door het agentschap worden uitgevoerd. De status van het 
agentschap moet daarom duidelijk worden versterkt, waarbij het mechanisme voor 
samenwerking tussen het agentschap en de nationale autoriteiten duidelijk moet worden 
geformuleerd.

Amendement 2
Overweging 15 bis (nieuw)

(15 bis) Het agentschap moet garant staan 
voor de rechtszekerheid voor 
ondernemingen en moet daarom het laatste 
woord hebben bij de boordeling van risico's 
van stoffen en testresultaten. Dit betekent 
tevens dat een bedrijf of een lidstaat die een 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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beoordeling van het agentschap in twijfel 
trekt, de bewijslast draagt.

Motivering

Er zijn uniforme, betrouwbare en rechtszekere voorwaarden nodig voor de beoordeling van 
stoffen en de omzetting van besluiten in de gehele EU. Deze kunnen alleen door een krachtig 
agentschap worden gegarandeerd.

Amendement 3
Overweging 16

(16) De ervaring leert dat de lidstaten niet 
moet worden gevraagd de risico's van alle 
chemische stoffen te beoordelen. Deze taak 
moet daarom in de eerste plaats worden 
toegewezen aan de bedrijven die stoffen 
vervaardigen of invoeren, maar alleen als zij 
dit doen in hoeveelheden boven een bepaald 
minimum, zodat zij de lasten van deze taak 
kunnen dragen. Deze bedrijven moeten, 
afgaande op hun beoordeling van de risico's 
van hun stoffen, de nodige 
risicobeheersmaatregelen nemen.

(16) De ervaring leert dat de lidstaten niet 
moet worden gevraagd de risico's van alle 
chemische stoffen te beoordelen. De 
verantwoordelijkheid voor het nakomen 
van de zorgvuldigheidsplicht moet daarom 
in de eerste plaats worden toegewezen aan 
de bedrijven die stoffen vervaardigen of 
invoeren, maar alleen als zij dit doen in 
hoeveelheden boven een bepaald minimum, 
zodat zij de lasten van deze taak kunnen 
dragen. Deze bedrijven moeten, afgaande op 
hun beoordeling van de risico's van hun 
stoffen, de nodige risicobeheersmaatregelen 
nemen. Hiertoe behoort de plicht om de 
risico's die voortvloeien uit de 
vervaardiging, het gebruik en de verkoop 
van elke stof te beschrijven, te 
documenteren en bekend te maken. De 
fabrikanten en downstreamgebruikers 
selecteren een stof voor vervaardiging en 
gebruik op basis van de veiligste 
beschikbare stoffen.

Amendement 4
Overweging 17

(17) Om de chemische veiligheid van stoffen 
doeltreffend te beoordelen moeten de 
fabrikanten en importeurs van stoffen 
informatie over deze stoffen verzamelen, zo 
nodig door nieuwe proeven uit te voeren.

(17) Om de chemische veiligheid van stoffen 
doeltreffend te beoordelen moeten de 
fabrikanten en importeurs van stoffen voor 
de risicobeoordeling en veilige toepassing 
op basis van de werkelijke blootstelling de 
noodzakelijke informatie over deze stoffen 
verzamelen, zo nodig door nieuwe proeven 
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uit te voeren.

Motivering

Om dierproeven te vermijden en de kosten te drukken mogen alleen dierproeven worden 
uitgevoerd die werkelijk noodzakelijk zijn voor een risicobeoordeling op basis van de 
daadwerkelijke blootstelling en toepassing. Het heeft daarom geen zin de omvang van de test-
en informatie-eisen te laten oplopen naar gelang van de productie- of invoerhoeveelheid.

Amendement 5
Overweging 21

(21) De eisen voor de beoordeling van de 
chemische veiligheid door fabrikanten en 
importeurs moeten in detail in een 
technische bijlage worden vastgesteld om 
hen in staat te stellen aan hun 
verplichtingen te voldoen. Met het oog op 
een billijke lastendeling met de afnemers 
moet de chemische veiligheidsbeoordeling 
door de fabrikanten en importeurs niet 
alleen het eigen gebruik en dat waarvoor zij 
de stof in de handel brengen, maar op 
verzoek van de afnemers ook elk ander 
gebruik bestrijken.

(21) Om de beoordeling van de chemische 
veiligheid en het bekendmaken daarvan in 
de productieketen, alsmede de toewijzing 
van de verantwoordelijkheid tijdens de 
levensloop van een stof efficiënt te laten 
verlopen dient de beoordeling van stoffen 
zowel op de inherente eigenschappen als op 
de te verwachten werkelijke blootstelling te 
berusten. Hiertoe dienen 
blootstellingscategorieën te worden 
gebruikt. In plaats van afzonderlijke 
productgroepen en toepassingen te 
onderzoeken kunnen er onafhankelijk van 
het gebruik van een stof typische 
blootstellingssituaties voor mens en milieu 
kunnen worden geïdentificeerd en omlijnd. 
Hierbij worden typische belastingssituaties 
samengevat die dezelfde beschermende 
maatregelen vereisen. Dit zijn de 
belangrijkste vormen van opname door de 
mens (via de mond, de luchtwegen of de 
huid), de aanvoerwegen voor het milieu 
(lucht, water, bodem) en de duur van de 
blootstelling (eenmalig, kortstondig, 
incidenteel, regelmatig of langdurig). 
Binnen deze blootstellingscategorieën 
worden gedefinieerd en tot groepen 
samengevat: de belangrijkste 
toepassingsgebieden (industrieel, 
beroepsmatig of particulier gebruik) en 
aanvaardbare blootstellingsniveaus.



PE 357.851v01-00 8/124 PA\566105NL.doc

NL

Motivering

Voor een fabrikant van chemische stoffen is het niet haalbaar om alle denkbare gebruiks- en 
toepassingsvoorwaarden gedetailleerd te beoordelen. Bovendien zou dit uit het oogpunt van 
de downstreamgebruikers ook niet wenselijk zijn. Een al te gedetailleerde beschrijving van de 
toepassingsvoorwaarden beperkt de noodzakelijke flexibiliteit bij de toepassing door 
downstreamgebruikers. In gevallen waarin het specifieke blootstellingsscenario niet 
toepasbaar is op de concrete toepassingssituatie zou of een omvangrijke overdracht van 
(eventueel vertrouwelijke) specifieke know-how aan de fabrikant van de stof nodig zijn, of de 
downstreamgebruiker zou de beoordeling van de stof zelf moeten uitvoeren. Het aangeven van 
los van de toepassing staande blootstellingscategorieën in plaats van specifieke 
toepassingsscenario's zou deze problematiek verlichten.

Amendement 6
Overweging 25

(25) Eventuele proeven moeten voldoen aan 
de eisen inzake de bescherming van 
proefdieren in Richtlijn 86/609/EEG van de 
Raad van 24 november 1986 inzake de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de bescherming van 
dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt en de goede laboratoriumpraktijken 
in Richtlijn 87/18/EEG van de Raad van 18 
december 1986 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
toepassing van de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken en het toezicht op de 
toepassing ervan voor proeven op chemische 
stoffen.

(25) Eventuele nieuwe proeven met 
gewervelde dieren moeten voldoen aan de 
eisen inzake de bescherming van proefdieren 
in Richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 
november 1986 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de bescherming van 
dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt en de goede laboratoriumpraktijken 
in Richtlijn 87/18/EEG van de Raad van 18 
december 1986 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
toepassing van de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken en het toezicht op de 
toepassing ervan voor proeven op chemische 
stoffen.

Motivering

De aanzienlijk ingewikkeldere en duurdere eisen van de goede laboratoriumpraktijken zouden 
alleen voor nieuwe proeven met gewervelde dieren mogen gelden. Dit tot evenveel veiligheid 
en tot een betere kostenefficiency van de registratie-eisen leiden.

Amendement 7
Overweging 29 bis (nieuw)
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(29 bis) De meer dan 30.000 te registreren 
stoffen kunnen alleen op een zinvolle 
manier worden verwerkt als het verloop van 
de registratie wordt vastgelegd op basis van 
een minimumpakket van gegevens, waarin 
de belangrijkste fysisch-chemische 
eigenschappen en het rechtstreekse effect 
voor mens en milieu, alsmede in 
categorieën onderverdeelde gegevens over 
blootstelling zijn opgenomen. Door aldus 
prioriteiten te stellen zouden allereerst de 
stoffen met de grootste risico's worden 
geïdentificeerd en ten behoeve van de 
gezondheids- en milieubescherming 
worden geregistreerd.

Motivering

Alleen onder deze voorwaarden kan REACH met zinvolle middelen en binnen afzienbare tijd 
ertoe bijdragen dat eventuele risico's voor mens en milieu door afgewerkte stoffen beter 
kunnen worden ingeschat en in de zin van gezondheids- en consumentenbescherming sneller 
worden beoordeeld.

Amendement 8
Overweging 29 ter (nieuw)

(29 ter) Om de registratie-eisen gericht af te 
stemmen op de latere 
veiligheidsbeoordeling dient de volgende 
procedure te worden gevolgd: voor een 
eerste niveau van risicobeoordeling zou een 
minimumpakket aan gegevens, waarin de 
belangrijkste fysisch-chemische 
eigenschappen en het rechtstreekse effect 
voor mens en milieu zijn opgenomen, 
moeten volstaan. Verdere tests moeten dan 
afhankelijk worden gemaakt van de 
individuele blootstellingssituatie. Naarmate 
de blootstellingsgraad toeneemt moeten 
strengere eisen wat betreft tijd en inhoud 
van de registratieprocedure gelden. Daarbij 
moet ook gebruik worden gemaakt van 
reeds bestaande informatie in bedrijven, om 
stoffen met een bekend risico zo vroeg 
mogelijk te identificeren en in de 
registratieprocedure prioritair te 
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behandelen. Dit geldt met name voor CMR-
, PBT- en vPvB-stoffen.

Motivering

De risico-onafhankelijke informatie-eisen op basis van drempelwaarden brengen reeds 
volgens de huidige kostenramingen van de Commissie relatief hoge specifieke 
registratiekosten mee - met name in de categorieën tussen 10 en 100 t/a. Om hier een risico-
onafhankelijk, dwz. op grond van kosten wegvallen van stoffen op grotere schaal te 
voorkomen, moeten de informatie- en testeisen worden gekoppeld aan de daadwerkelijke 
blootstellingssituatie. Ten behoeve van de gezondheids- en consumentenbescherming worden 
alleen die gegevens verzameld die voor de beoordeling van een veilige toepassing op basis 
van de daadwerkelijke blootstelling nodig zijn. Wat de dierenbescherming betreft worden op 
deze manier overbodige dierproeven vermeden.

Amendement 9
Overweging 38 bis (nieuw)

(38 bis) Om bedrijven te ondersteunen die 
deelnemen aan consortia, dient de 
Commissie richtsnoeren voor de naleving 
van het mededingingsrecht te ontwikkelen.

Amendement 10
Overweging 40 bis (nieuw)

(40 bis) Binnen een qua duur beperkte 
preregistratiefase, waarin een register 
wordt opgesteld van alle 30.000 stoffen, 
dienen de stoffen en de daarbij behorende 
minimumpakketten aan gegevens, bestaand 
uit de belangrijkste fysisch-chemische 
eigenschappen en het rechtstreekse effect 
voor mens en milieu alsmede 
blootstellingsinformatie, via een aantal 
grove categorieën te worden 
geïnventariseerd. Dit maakt een 
onmiddellijke grove risicobeoordeling en 
prioritering van het verloop van de 
registratie mogelijk.

Motivering

De inventarisatie biedt een snel en breed overzicht van alle stoffen op de markt. Tevens biedt 
deze inventarisatie de mogelijkheid om in een vroeg stadium consortia te vormen, om 
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vervolgens in het kader van de registratie- en evaluatiefase zo goedkoop mogelijk te kunnen 
opereren.

Amendement 11
Overweging 43

(43) Om tot een verantwoordelijkheidsketen 
te komen moeten de downstreamgebruikers 
de taak krijgen de risico's van hun gebruik 
van een stof te beoordelen als dit gebruik 
niet is behandeld in een door de leverancier 
verstrekt veiligheidsinformatieblad, tenzij zij 
meer beschermende maatregelen nemen dan 
door de leverancier is aanbevolen of de 
leverancier niet verplicht was deze risico's te 
beoordelen of hun er informatie over te 
geven; om dezelfde reden moeten 
downstreamgebruikers de risico's van hun 
gebruik van stoffen beheren.

(43) Om tot een verantwoordelijkheidsketen 
te komen moeten de downstreamgebruikers 
de taak krijgen de risico's van blootstelling 
als gevolg van hun gebruik van een stof te 
beoordelen als deze blootstelling niet 
tenminste qua categorie is behandeld in een 
door de leverancier verstrekt 
veiligheidsinformatieblad, tenzij zij meer 
beschermende maatregelen nemen dan door 
de leverancier is aanbevolen of de 
leverancier niet verplicht was deze risico's te 
beoordelen of hun er informatie over te 
geven; om dezelfde reden moeten 
downstreamgebruikers de risico's van hun 
gebruik van stoffen beheren.

Motivering

Voor een fabrikant van chemische stoffen is het niet haalbaar om alle denkbare gebruiks- en 
toepassingsvoorwaarden gedetailleerd te beoordelen. Bovendien zou dit uit het oogpunt van 
de downstreamgebruikers ook niet wenselijk zijn. Een al te gedetailleerde beschrijving van 
het gebruik of de veilige toepassingsvoorwaarden beperkt de noodzakelijke flexibiliteit bij de 
toepassing van een stof door downstreamgebruikers. In gevallen waarin het specifieke 
blootstellingsscenario niet toepasbaar is op de concrete toepassingssituatie zou of een 
omvangrijke overdracht van (eventueel vertrouwelijke) specifieke know-how aan de fabrikant 
van de stof nodig zijn, of de downstreamgebruiker zou de beoordeling van de stof zelf moeten 
uitvoeren. Het aangeven van los van de toepassing staande blootstellingscategorieën in plaats 
van specifieke toepassingsscenario's zou deze nadelen aanzienlijk verminderen.

Amendement 12
Overweging 45

(45) Voor handhavings- en 
beoordelingsdoeleinden moeten 
downstreamgebruikers worden verplicht 
bepaalde informatie te melden en actueel te 
houden als hun gebruik niet beantwoordt aan 
de voorwaarden van het 
blootstellingsscenario in het 

(45) Voor handhavings- en 
beoordelingsdoeleinden moeten 
downstreamgebruikers worden verplicht 
bepaalde informatie te melden en actueel te 
houden als hun gebruik niet beantwoordt aan 
de voorwaarden van het 
blootstellingsscenario of de 
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veiligheidsinformatieblad dat de 
oorspronkelijke fabrikant of importeur heeft 
verstrekt.

blootstellingscategorie in het 
veiligheidsinformatieblad dat de 
oorspronkelijke fabrikant of importeur heeft 
verstrekt.

Motivering

Zie amendementen op de overwegingen 21 en 43.

Amendement 13
Overweging 47

(47) Als de strenge informatie-eisen voor 
bepaalde stoffen automatisch worden 
toegepast, is een aanzienlijk aantal 
proefdieren nodig om aan die eisen te 
voldoen. Proeven kunnen bedrijven veel 
geld kosten. Er moet dus worden gezorgd 
dat de verzameling van zulke informatie is 
afgestemd op de reële informatiebehoefte; 
daarom moeten de lidstaten in het kader van 
de beoordeling besluiten voorbereiden en 
moet het ECA beslissen over de door de 
fabrikanten en importeurs voorgestelde 
proefprogramma's voor zulke stoffen. De 
lidstaat waar de vervaardiging plaatsvindt 
of de importeur is gevestigd, moet de taak 
krijgen de proefvoorstellen te beoordelen.

(47) Als de strenge informatie-eisen voor 
bepaalde stoffen automatisch worden 
toegepast, is een aanzienlijk aantal 
proefdieren nodig om aan die eisen te 
voldoen. Proeven kunnen bedrijven veel 
geld kosten. Er moet dus worden gezorgd 
dat de verzameling van zulke informatie is 
afgestemd op de reële informatiebehoefte op 
basis van de blootstelling; daarom moet het 
ECA in het kader van de beoordeling de 
door de fabrikanten en importeurs 
ingediende registratiedossiers toetsen en 
zonodig uitvoerigere tests eisen.

Motivering

Zie amendementen op de overwegingen 10 en 15 bis (nieuw) (centrale rol van het ECA) en 29 
ter en 43 (in eerste instantie minimumgegevens, verdere tests op basis van de daadwerkelijke 
blootstelling).

Amendement 14
Overweging 54 bis (nieuw)

(54 bis) De vergunningsprocedure dient 
over het algemeen gebaseerd te zijn op de 
registratie en rekening te houden met de 
daarin genoemde, reeds bestaande 
maatregelen inzake risicomanagement voor 
bepaalde toepassingen. Reeds voldoende 
gecontroleerde toepassingen zouden door 
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middel van algemene geldende besluiten 
buiten de vergunningsprocedure moeten 
vallen ("positieve lijst"). Bovendien zou het 
gebruik van stoffen die reeds in het kader 
van de beperkingsrichtlijn (76/769/EEG) 
geregeld zijn of die voortaan onder Titel 
VIII (beperkingen) vallen, niet in het kader 
van de vergunningsprocedure moeten 
worden geregeld.

Motivering

Zowel in de beperkings- als in de vergunningsprocedure wordt het gebruik van stoffen 
geregeld. De twee procedures zijn echter onvoldoende op elkaar afgestemd en van elkaar 
afgegrensd. Dit leidt mogelijk tot inconsistente beslissingen en dubbel werk voor bedrijven en 
autoriteiten.

Amendement 15
Overweging 55 bis (nieuw)

(55 bis) Voor stoffen die in aanmerking 
komen voor de vergunningsplicht dient het 
ECA na registratie nagaan of de toepassing 
reeds voldoende is gecontroleerd, 
bijvoorbeeld door een beperking in Bijlage 
XVI. Is dit niet het geval en zijn de 
voorwaarden voor een beperking 
overeenkomstig Titel VIII aanwezig, dient 
er een beperkingsprocedure op gang te 
worden gebracht. Vervolgens moet de stof 
waarvoor een beperking geldt, buiten de 
vergunningsplicht vallen. Blijkt uit de 
controle van de Commissie dat een stof 
voldoende is getest, moet de stof 
onmiddellijk buiten de vergunningsplicht 
vallen; met het besluit tot ontheffing mag 
niet worden gewacht totdat het besluit over 
de opname in Bijlage XIII wordt genomen. 

Motivering

Zowel in de beperkings- als in de vergunningsprocedure wordt het gebruik van stoffen 
geregeld. De twee procedures zijn echter onvoldoende op elkaar afgestemd en van elkaar 
afgegrensd. Dit leidt mogelijk tot inconsistente beslissingen en dubbel werk voor bedrijven en 
autoriteiten.
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Amendement 16
Artikel 1, lid 1

1. In deze verordening worden bepalingen 
vastgesteld voor stoffen in de zin van 
artikel 3, punt 1. Deze bepalingen zijn, 
waar dat is aangegeven, van toepassing op 
de vervaardiging, de invoer, het in de 
handel brengen of het gebruik van die 
stoffen als zodanig of in preparaten of 
voorwerpen.

1. Het doel van deze verordening is het vrije 
verkeer van chemische stoffen op de 
interne markt te waarborgen.

Motivering

Het doel van de verordening moet aan het begin worden genoemd. 

Amendement 17
Artikel 1, lid 2

2. Het doel van deze verordening is het vrije 
verkeer van deze stoffen op de interne 
markt te waarborgen.

2. Deze verordening is gebaseerd op het 
voorzorgsbeginsel1. Dit betekent dat 
fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers ervoor moeten 
zorgen dat zij alleen stoffen produceren, in 
de handel brengen, invoeren of gebruiken 
die bij gebruik en risicobeoordeling volgens 
de voorschriften en volgens de stand van de 
techniek niet schadelijk zijn voor de 
menselijke gezondheid en het milieu. 
Hiertoe behoort de plicht de met productie,  
gebruik en verkoop van een stof verbonden 
risico's op adequate en transparante wijze 
te beschrijven, te documenteren en mede te 
delen.
__________
1 Overeenkomstig de mededeling van de Commissie 
(COM(2000)0001 over het voorzorgsbeginsel.

Motivering

Deze formulering weerspiegelt de verplichtingen die voortvloeien uit de zorgvuldigheidsplicht 
overeenkomstig de in de voetnoot vermelde mededeling van de Commissie.

Amendement 18
Artikel 1, lid 3
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3. Deze verordening is gebaseerd op het 
beginsel dat de fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers die deze stoffen 
vervaardigen, in de handel brengen, 
invoeren of gebruiken, ervoor moeten 
zorgen dat deze stoffen niet schadelijk zijn 
voor de gezondheid van de mens of voor het 
milieu. Aan de bepalingen ervan ligt het 
voorzorgsbeginsel2 ten grondslag. 

3. In deze verordening worden bepalingen 
vastgesteld voor stoffen in de zin van 
artikel 3, punt 1. Deze bepalingen zijn, 
waar dat is aangegeven, van toepassing op 
de vervaardiging, de invoer, het in de 
handel brengen of het gebruik van die 
stoffen als zodanig of in preparaten of 
voorwerpen.

________
2 Zoals beschreven in de Mededeling van de 
Commissie over het voorzorgsbeginsel, 
COM(2000)0001.

Amendement 19
Artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) stoffen die volgens richtlijn 
75/442/EEG als afval moeten worden 
beschouwd.

Motivering

Doublures bij wettelijke voorschriften moeten worden voorkomen. De specifieke 
afvalverordening is toereikend wat betreft de REACH-bepalingen inzake de bescherming van 
de menselijke gezondheid en het milieu. Verder geldt voor afval noch een vergunnings-, noch 
een beperkingsprocedure, maar wel een registratieplicht. Registratie van afval is overbodig. 
Afval zou volledig buiten het REACH-systeem moeten vallen.

Amendement 20
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Deze verordening geldt niet voor 
stoffen die worden gebruikt in:
a) geneeskundige producten voor de 
menselijke of diergeneeskunde in de zin 
van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de 
Raad, Richtlijn 2001/82/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad;
b) levensmiddelen in de zin van 
Verordening 178/2002/EG, met inbegrip 
van levensmiddelenadditieven in de zin van 
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Richtlijn 89/107/EEG van de Raad en van 
aromastoffen overeenkomstig de definities 
in Verordening 2232/96/EG en Besluit 
2000/489/EG van de Commissie;
c) diervoeder, met inbegrip van additieven 
in diervoeder die binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1831/2003 over additieven voor het 
gebruik in diervoeder vallen; en diervoeder 
dat binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 84/471/EEG valt;
d) medische hulpmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van de Richtlijnen 
90/385/EEG, 93/42/EEG of 98/79/EG 
vallen;
e) materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen, in de zin van Richtlijn 
91/109/EEG van de Raad;
f) gewasbeschermingsmiddelen die binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
91/414/EEG vallen;
g) biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
vallen;
h) cosmetische producten die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
76/768/EEG vallen1.
__________
1 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.

Motivering

De toekomstige verordening moet zeer veel beter worden afgestemd op de bestaande 
wetgeving. Stoffen of stoffengroepen en het gebruik daarvan waarvoor reeds regelingen 
bestaan moeten buiten REACH vallen. Anders bestaat het risico van doublures en 
tegenstrijdigheden.

Amendement 21
Artikel 2, lid 2, letters a), b) en c)

2. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd:

2. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd:

a) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad1;
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b) Richtlijn 90/394/EEG;
c) Richtlijn 98/24/EG van de Raad2;
d) de Gemeenschapswetgeving inzake het 
vervoer van gevaarlijke stoffen en 
gevaarlijke stoffen in preparaten per spoor, 
over de weg, over de binnenwateren, over 
zee of door de lucht.

a) de Gemeenschapswetgeving inzake het 
vervoer van gevaarlijke stoffen en 
gevaarlijke stoffen in preparaten per spoor, 
over de weg, over de binnenwateren, over 
zee of door de lucht.

a bis) de lijst van uitgesloten stoffen kan op 
basis van een aanbeveling van het ECA of 
een initiatief van de Commissie via een 
volgens de in artikel 130, lid 3 genoemde 
procedure door de Commissie getroffen 
besluit worden herzien.

__________
1 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
2 PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.

Motivering

Dubbele regelingen voor de bescherming op het werk tegen stoffen moeten worden vermeden.

De bepalingen van lid 2 a bis (nieuw) hebben betrekking op een procedure voor een 
eenvoudige aanpassing van de lijst van ontheffingen aan deze criteria. Voor deze aanpak is 
ook in Richtlijn 92/32/EEG (Zevende herziening van de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen) 
gekozen.

Amendement 22
Artikel 3, punt 1

1) "stof": een chemisch element en de 
verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in 
natuurlijke toestand of bij de vervaardiging 
ontstaan, met inbegrip van alle additieven 
die nodig zijn voor het behoud van de 
stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten 
gevolge van het toegepaste procédé, doch 
met uitzondering van elk oplosmiddel dat 
kan worden afgescheiden zonder dat de 
stabiliteit van de stof wordt aangetast of de 
samenstelling ervan wordt gewijzigd;

1) "stof": een chemisch element en de 
verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in 
natuurlijke toestand of bij de vervaardiging 
ontstaan, met inbegrip van alle additieven 
die nodig zijn voor het behoud van de 
stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten 
gevolge van het toegepaste procédé;

Motivering

De eis inzake afscheiding van oplosmiddelen (b.v. water) sluit niet aan bij de praktijk en is 
evenmin noodzakelijk. Er zouden onnodige dierproeven met zuivere substanties moeten 
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worden uitgevoerd, die in de praktijk niet op deze manier worden gebruikt.

Amendement 23
Artikel 3, punt 2

2) "preparaat": een mengsel of oplossing 
bestaande uit twee of meer stoffen;

2) "preparaat": een mengsel of oplossing 
bestaande uit twee of meer stoffen; 
metaallegeringen zijn speciale vormen van 
preparaten, die met inachtneming van hun 
bijzondere specifieke eigenschappen 
moeten worden beoordeeld. 

Motivering

Hoewel legeringen in bijlage I bis als "bijzondere preparaten" worden vermeld, houdt het 
verordening zelf geen rekening met de bijzondere eigenschappen van legeringen. Legeringen, 
die uit twee of meer stoffen (metalen) bestaan, versmelten tot een nieuwe, niet meer oplosbare 
kristalstructuur. Daarom dienen legeringen niet zelf als "preparaten" te worden 
geregistreerd, maar moet het veilige gebruik van metalen in legeringen worden onderzocht. 
Dit vloeit ook al voort uit de overwegingen bij Richtlijn 99/45/EEG inzake gevaarlijke 
preparaten.

Amendement 24
Artikel 3, punt 4, alinea 1 en letters a) en b)

4) "polymeer": een stof die bestaat uit 
moleculen welke worden gekenmerkt door 
een opeenvolging van een of meer soorten 
monomeereenheden. Die moleculen moeten 
over een reeks molecuulgewichten verdeeld 
zijn, waarbij de verschillen in 
molecuulgewicht in de eerste plaats het 
gevolg zijn van verschillen in het aantal 
monomeereenheden. Een polymeer bevat 
het volgende:

4) "polymeer": een stof die bestaat uit 
moleculen welke worden gekenmerkt door 
een opeenvolging van een of meer soorten 
monomeereenheden en een 
gewichtsmeerderheid van moleculen die 
bestaan uit ten minste drie 
monomeereenheden die op covalente wijze 
aan ten minste een andere 
monomeereenheid of andere reactieve stof 
zijn gebonden, waarbij de stof uit minder 
dan een gewichtsmeerderheid aan 
moleculen van hetzelfde molecuulgewicht
bestaat. Die moleculen moeten over een 
reeks molecuulgewichten verdeeld zijn, 
waarbij de verschillen in molecuulgewicht in 
de eerste plaats het gevolg zijn van 
verschillen in het aantal 
monomeereenheden.

a) een gewichtsmeerderheid van moleculen 
die bestaan uit ten minste drie 
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monomeereenheden die op covalente wijze 
aan ten minste een andere 
monomeereenheid of andere reactieve stof 
zijn gebonden;
b) minder dan een gewichtsmeerderheid 
aan moleculen van hetzelfde 
molecuulgewicht.

Motivering

Bovenstaande definitie van een polymeer is grotendeels de OESO-definitie, die ook in 
Richtlijn 92/32/EEG is opgenomen en als "standaarddefinitie" wordt beschouwd, en daarom 
dient te worden gehandhaafd.

Amendement 25
Artikel 3, punt 11

11) "downstreamgebruiker": elke in de 
Gemeenschap gevestigde natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, met uitzondering 
van de fabrikant en de importeur, die een 
stof, hetzij als zodanig, hetzij in een 
preparaat, gebruikt bij zijn industriële 
activiteiten of beroepsactiviteiten. 
Distributeurs en consumenten zijn geen 
downstreamgebruikers. Wederimporteurs 
die krachtens artikel 4, lid 2, onder c), zijn 
vrijgesteld, worden als 
downstreamgebruikers beschouwd;

11) "downstreamgebruiker": elke in de 
Gemeenschap gevestigde natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, met uitzondering 
van de fabrikant en de importeur, die een 
stof, hetzij als zodanig, hetzij in een 
preparaat, gebruikt bij zijn industriële 
activiteiten of beroepsactiviteiten. 
Distributeurs en consumenten zijn geen 
downstreamgebruikers. Wederimporteurs 
die krachtens artikel 4, lid 2, onder c), zijn 
vrijgesteld, worden als 
downstreamgebruikers beschouwd;

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 26
Artikel 3, punt 12 bis (nieuw)

12 bis) Gebruikscategorieën: indeling 
overeenkomstig Bijlage I c van 
toepassingen naar volgend onderscheid; 
industrieel gebruik, beroepsmatig gebruik 
en gebruik door consumenten.
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Motivering

Het concept van gebruiks- en blootstellingscategorieën systematiseert en focust de informatie-
eisen en vergemakkelijkt de communicatie in de productketen. Er wordt niet naar 
productgroepen gekeken, maar er worden, onafhankelijk van het gebruik van een stof, 
typische blootstellingssituaties van mens en milieu geïdentificeerd en ingedeeld. Een 
gedetailleerd overzicht hiervan is te vinden in de wijzigingen op Bijlage 1 B bis (nieuw).

Amendement 27
Artikel 3, punt 12 ter (nieuw)

12 ter) Blootstellingscategorieën: indeling 
van blootstellingssituaties naar gelang van 
de opname door de mens (via de mond, de 
luchtwegen of de huid), de opname door 
het milieu (lucht, water, bodem) en de duur 
en frequentie van de blootstelling 
(eenmalig/kortstondig, incidenteel, 
regelmatig/langdurig) overeenkomstig 
Bijlage IXa.

Motivering

Het concept van gebruiks- en blootstellingscategorieën systematiseert en focust de informatie-
eisen en vergemakkelijkt de communicatie in de productketen. Uitvoering motivering zie 12 
bis.

Amendement 28
Artikel 3, punt 12 quater (nieuw)

12 quater) Blootstellingsscenario: 
beschrijving van de concrete maatregelen 
ter bescherming van mens en milieu en de 
specifieke voorwaarden voor productie en 
gebruik van een stof tijdens de gehele 
levenscyclus

Motivering

Een blootstellingsscenario beschrijft in tegenstelling tot gebruiks- en 
blootstellingscategorieën de specifieke afzonderlijke voorwaarden voor het gebruik van een 
stof, en met name de concrete beschermingsmaatregelen.

Amendement 29
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Artikel 3, punt 14, inleidende formule

14) "tussenproduct": een stof die uitsluitend 
vervaardigd wordt voor en verbruikt wordt 
in of gebruikt wordt voor een chemische 
reactie om omgezet te worden in een andere 
stof (hierna "synthese" genoemd):

14) "tussenproduct": een stof of preparaat 
welk(e) vervaardigd wordt voor en verbruikt 
wordt in of gebruikt wordt voor een 
chemische reactie om omgezet te worden in 
een andere stof (hierna "synthese" 
genoemd):

Motivering

Ook voor stoffen die niet als tussenproduct worden gebruikt dient de uitzondering te gelden.

Amendement 30
Artikel 3, punt 14 bis (nieuw)

14 bis) Chemisch niet veranderde stof; een 
stof waarvan de chemische structuur niet is 
veranderd, ook al is de stof aan een 
chemisch proces onderworpen, b.v. 
wanneer een stof chemisch behandeld 
wordt om onzuiverheden te verwijderen.

Motivering

De voorgestelde verordening voorziet in een vrijstelling van registratie voor substanties die 
natuurlijk zijn voor zover zij bij hun vervaardiging niet chemisch zijn veranderd. Ook al 
worden cellulosevezels via een chemisch proces gewonnen, toch wordt hun structuur niet 
veranderd. Daarom moeten alle vormen en procédés voor de vervaardiging van 
cellulosevezels onder deze vrijstelling vallen.

Amendement 31
Artikel 3, punt 20, inleidende formule

20) "geleidelijk geïntegreerde stof": een stof 
die gedurende de 15 jaar voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van deze verordening 
aan ten minste een van de volgende criteria 
voldoet:

20) "geleidelijk geïntegreerde stof": een stof 
die in het stoffenregister volgens art. 22 ter 
wordt vermeld.

Motivering

Momenteel is niet bekend hoeveel stoffen er in de EU worden geproduceerd of naar de EU 
worden geïmporteerd. Door de invoering van een stoffenregister overeenkomstig het nieuwe 
artikel 22 ter verkrijgen autoriteiten, fabrikanten/importeurs en downstreamgebruikers 
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informatie over geplande registraties. Dit garandeert een duidelijk betere planning en 
rechtszekerheid. Gecompliceerde definities en certificeringsprocedures zijn niet nodig.

Amendement 32
Artikel 3, punt 20, a)

a) de stof is door een fabrikant of importeur 
in de Gemeenschap, of in de landen die op 
1 mei 2004 tot de Europese Unie toetreden, 
vervaardigd of ingevoerd en is in de 
Europese inventaris van bestaande 
chemische handelsstoffen (Einecs) 
opgenomen;

schrappen

b) de stof is in de Gemeenschap, of in de 
landen die op 1 mei 2004 tot de Europese 
Unie toetreden, vervaardigd maar niet in de 
handel gebracht door de fabrikant of 
importeur;
c) de stof is in de Gemeenschap, of in de 
landen die op 1 mei 2004 tot de Europese 
Unie toetreden, in de handel gebracht en is 
in de periode van 18 september 1981 tot en 
met 31 oktober 1993 eveneens door de 
fabrikant of importeur in de handel 
gebracht en is een stof waarvan 
overeenkomstig het eerste streepje van 
artikel 8, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG, 
zoals gewijzigd bij Richtlijn 79/831/EEG1, 
wordt geacht kennisgeving te zijn gedaan, 
maar de stof voldoet niet aan de definitie 
van een polymeer van 
Richtlijn 67/548/EEG, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 92/32/EEG2;
mits de fabrikant of importeur dit met 
schriftelijke bewijsstukken kan staven;
_________
1 PB L 259 van 15.10.1979, blz. 10.
2 PB L 154 van 5.6.1992, blz.1.

Motivering

Aangezien alle stoffen overeenkomstig het nieuwe artikel 22 ter op een bepaald moment in het 
stoffenregister worden opgenomen, en deze stoffen dan als "geleidelijk geïntegreerde stof" 
gelden, zijn gecompliceerde definities en bureaucratische certificeringsprocedures overbodig.
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Amendement 33
Artikel 3, punt 23

23) "wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling": 
wetenschappelijke proefneming, analyse of 
chemisch onderzoek onder gecontroleerde 
omstandigheden in een hoeveelheid van 
minder dan 1 ton per jaar;

23) "wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling": 
wetenschappelijke proefneming, analyse of 
chemisch onderzoek onder gecontroleerde 
omstandigheden;

Motivering

De beperking tot 1 ton per jaar vormt een onnodige belemmering van wetenschap en 
onderzoek.

Amendement 34
Artikel 3, punt 25

25) "geïdentificeerd gebruik": gebruik van 
een stof als zodanig of in een preparaat, of 
gebruik van een preparaat, dat door een actor 
in de toeleveringsketen wordt beoogd, met 
inbegrip van zijn eigen gebruik, of waarvan 
hij door een onmiddellijke 
downstreamgebruiker schriftelijk in kennis 
is gesteld en dat in het aan de betrokken 
downstreamgebruiker doorgegeven 
veiligheidsinformatieblad is behandeld;

25) "geïdentificeerd gebruik": gebruik van 
een stof als zodanig of in een preparaat, of 
gebruik van een preparaat, dat door een actor 
in de toeleveringsketen wordt beoogd, met 
inbegrip van zijn eigen gebruik, of waarvan 
hij door een onmiddellijke 
downstreamgebruiker schriftelijk in kennis 
is gesteld en dat in het aan de betrokken 
downstreamgebruiker doorgegeven 
veiligheidsinformatieblad is behandeld; als 
geïdentificeerd gebruik geldt ook het 
vermelden van de gebruiks- of 
blootstellingscategorie;

Motivering

In plaats van een specifiek gebruik te noemen zou het ook mogelijk moeten zijn gebruiks- of 
blootstellingscategorieën te vermelden. Bij het vermelden van specifiek gebruik kunnen 
bedrijfs- en zakengeheimen aan het licht komen. Categorieën bieden het MKB meer 
flexibiliteit.

Amendement 35
Artikel 3, punt 29 bis (nieuw)

29 bis) Kerngegevens: basisinformatie voor 
het prioriteren van stoffen op grond van 
hun inherente eigenschappen, blootstelling 
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en gebruik overeenkomstig Bijlage I quater 
(gebruikscategorieën), Bijlage I quinquies 
(blootstelling), Bijlage IV en Bijlage V;

Motivering

In het kader van de opstelling van een stoffenregister (zie art. 3, punt 20) geven de bedrijven 
in een tweede fase ook kerngegevens door (zie art. 22 quater). Deze omvatten de belangrijkste 
informatie over eigenschappen, blootstelling en gebruik.  

Amendement 36
Artikel 3, punt 29 ter (nieuw)

29 ter) Stoffenregister; het door het ECA 
bij te houden register met de gegevens over 
de bij de preregistratie aangemelde stoffen.

Motivering

Wijziging naar aanleiding van art. 3, punt 20. Definitie als grondslag voor art. 22 quater.

Amendement 37
Artikel 3, punt 29 quater (nieuw)

29 quater) metaallegering: een metaal, 
homogeen op macroscopisch niveau, 
bestaand uit twee of meer chemische 
elementen die dusdanig met elkaar zijn 
verbonden dat zij niet door mechanische 
invloed kunnen worden gescheiden.

Motivering

Deze definitie sluit aan bij het UN Globally Harmonised System for Chemical Classification 
and Labelling (GHS) en Richtlijn 1999/45/EG. Anorganische metaalbestanddelen en metalen 
zijn "stoffen" in de zin van art. 3, maar er ontbreekt een definitie van legeringen.

Amendement 38
Artikel 4, lid 1

1. De bepalingen van deze titel zijn niet van 
toepassing voorzover een stof wordt 
gebruikt:

schrappen
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a) in geneesmiddelen voor menselijk of 
diergeneeskundig gebruik die binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EEG) 
nr. 2309/93, Richtlijn 2001/82/EG1 van het 
Europees Parlement en de Raad  en 
Richtlijn 2001/83/EG2 van het Europees 
Parlement en de Raad  vallen;
b) als levensmiddelenadditief in waren die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
89/107/EEG3 van de Raad  vallen;
c) als aromastof in levensmiddelen die 
binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG4 van de 
Commissie vallen;
d) als toevoegingsmiddel in veevoeding die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
70/524/EEG5 van de Raad valt;
e) in diervoeding die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
82/471/EEG6 van de Raad valt.
__________
1 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.
2 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.
3 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27.
4 PB L 84 van 27.3.1999, blz. 1.
5 PB C 270 van 14.12.1970, blz. 1.
6 PB L 213 van 21.7.1982, blz. 8.

Motivering

Omwille van de overzichtelijkheid zijn alle uitzonderingen overgeheveld naar art. 2.

Amendement 39
Artikel 4, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) Stoffen die voor wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling of voor product-
of procédégericht onderzoek en 
ontwikkeling worden vervaardigd, 
geïmporteerd en gebruikt.
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Motivering

Stoffen die voor O&O-activiteiten worden gebruikt, moeten met het oog op de versterking van 
het innoveringsvermogen principieel buiten de registratieplicht vallen, zodat onderzoek- en 
testactiviteiten niet naar derde landen worden verplaatst. Deze stoffen worden door erkende 
deskundigen onder gecontroleerde omstandigheden gebruikt.

Amendement 40
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Een registratie overeenkomstig lid 1
is niet verplicht voor een stof die in een 
preparaat is opgenomen indien de 
concentratie van die stof in het preparaat 
lager is dan de laagste van de volgende 
waarden:
a)  de toepasselijke grenswaarden in de 
tabel van artikel 3, lid 3 van richtlijn 
1999/45/EG
b) de concentratiegrenzen in bijlage I van 
Richtlijn 67/548/EEG;
c) 0,1% indien de stof aan de criteria in 
bijlage XII voldoet.

Motivering

Overname van de grenswaarden van art. 13 voor stoffen en preparaten. Zonder deze grenzen 
zouden ook de kleinste sporen moeten worden vermeld. Dit zou buitenproportioneel zijn.

Amendement 41
Artikel 5, lid 3, inleidende formule

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de niet-geregistreerde
monomeren of andere niet-geregistreerde 
stoffen een registratie bij het ECA in als aan 
beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de niet door een 
upstreamgebruiker in de distributieketen 
geregistreerde monomeren of andere niet-
geregistreerde stoffen een registratie bij het 
ECA in als aan beide onderstaande 
voorwaarden is voldaan, tenzij de 
monomeren bij de synthese zijn ontstaan en 
niet isoleerbaar zijn:
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Motivering

Sommige monomeren ontstaan tijdens het productieproces en reageren meteen verder. 
Registratie met verhoudingsgewijs redelijke rompslomp is dan ook niet mogelijk.

Indien de monomeren of andere niet-geregistreerde stoffen reeds door de oorspronkelijke 
fabrikant of de door hem aangewezen vertegenwoordiger geregistreerd, kan de 
polymerenfabrikant deze registratie gebruiken, mits de registrant het gebruik van de stof bij 
de vervaardiging van polymeren vermeldt.

Amendement 42
Artikel 6, lid 2

2. De producent of importeur van 
voorwerpen geeft het ECA overeenkomstig 
lid 3 kennis van elke in die voorwerpen 
opgenomen stof als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:
a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of is 
ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de stof 
kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 
de mens of voor het milieu.

schrappen

Amendement 43
Artikel 6, lid 3

3. Indien aan de voorwaarden van lid 2 is 
voldaan, wordt de volgende informatie in 
de overeenkomstig artikel 108 door het 
ECA gespecificeerde structuur meegedeeld:
a) de identiteit en de contactgegevens van 

schrappen
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de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de vormen 
van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

Amendement 44
Artikel 6, lid 4

4. Het ECA kan besluiten nemen waarbij 
producenten of importeurs van voorwerpen 
worden verplicht elke in die voorwerpen 
opgenomen stof waarvan overeenkomstig 
lid 3 kennis is gegeven, overeenkomstig 
deze titel te registreren.

schrappen

Amendement 45
Artikel 6, lid 5

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van 
toepassing op stoffen die al voor dat gebruik 
zijn geregistreerd door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

5. Lid 1 is niet van toepassing op stoffen die 
al voor dat gebruik of die gebruiks- of 
blootstellingscategorie zijn geregistreerd 
door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

Amendement 46
Artikel 6, lid 6

6. De leden 1 tot en met 4 zijn drie 
maanden na de in artikel 21, lid 3, 
vastgestelde termijn van toepassing.

6. Producten die niet aan de eisen van lid 1 
voldoen, mogen niet worden ingevoerd.

Amendement 47
Artikel 6, lid 7
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7. Maatregelen ter uitvoering van de leden 
1 tot en met 6 worden volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
vastgesteld.

7. Voor de registratie overeenkomstig lid 1 
gelden de voor stoffen als zodanig of 
stoffen in preparaten vastgestelde 
termijnen.

Motivering

Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat stoffen in preparaten volgens dezelfde termijnen 
moeten worden geregistreerd die ook voor fabrikanten in Europa gelden. Op deze manier 
worden in elk geval in dit opzicht concurrentiedistorsies vermeden.

Amendement 48
Artikel 6 ter (nieuw), titel

Overdracht en deling van registraties, 
"groepsregistraties"

Amendement 49
Artikel 6 ter, lid 1 (nieuw)

1. De door registratie verkregen aanspraak 
is overdraagbaar en deelbaar. De verkrijger 
neemt de rechten en plichten van de 
oorspronkelijke registrant over. Wanneer 
een registratie wordt gedeeld, wijst het ECA 
de nieuwe eigenaar een nieuw 
registratienummer toe.

Motivering

Als een registrant niet langer gebruik wil maken van zijn registratie, moet hij de uit de 
registratie voortvloeiende rechten kunnen overdragen. Deelbaarheid van uit een registratie 
afgeleide rechten is noodzakelijk in gevallen waarin slechts een onderdeel van een bedrijf een 
nieuwe eigenaar krijgt. Aangezien iedere fabrikant c.q. importeur een registratienummer 
moet kunnen laten zien om te bewijzen dat een stof geregistreerd is, moet het ECA in 
dergelijke gevallen een nieuw registratienummer toewijzen.

Amendement 50
Artikel 6 ter, lid 2 (nieuw)

2. Wanneer de fabrikant de 
dochtermaatschappij van een andere 
rechtspersoon is (de zogeheten 
moedermaatschappij), kan de 



PE 357.851v01-00 30/124 PA\566105NL.doc

NL

moedermaatschappij namens de 
dochtermaatschappij een registratie laten 
uitvoeren en handhaven. Omgekeerd kan 
de dochtermaatschappij voor de 
moedermaatschappij of andere 
dochtermaatschappijen een registratie laten 
uitvoeren en handhaven. Is dergelijke 
gevallen is slechts één registratie vereist. 
De rechtspersoon die wordt aangewezen 
voor de registratie namens de groep, is 
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen die uit deze verordening 
voortvloeien.

Amendement 51
Artikel 6 ter, lid 3 (nieuw)

3. Lid 2 is ook van toepassing wanneer de 
moedermaatschappij of de 
dochtermaatschappij niet in de Europese 
Unie gevestigd is. De rechtspersoon die 
wordt aangewezen voor de registratie 
namens de groep moet echter in de 
Europese Unie gevestigd zijn.

Motivering

Binnen een concern leveren wisselende productiebedrijven in de EU, die soms deel uitmaken 
van verschillende dochterondernemingen, producten aan downstreamgebruikers. De levering 
van producten binnen een concern wordt vaak door een bepaalde afdeling gecoördineerd, die 
onderdeel uitmaakt van het moeder- of van een dochteronderneming. De voorgestelde 
groepsregistratie zou een adequate oplossing zijn om kosten en bureaucratische rompslomp 
terug te dringen.

Amendement 52
Artikel 7, lid 1

1. De artikelen 5 en 19 zijn gedurende een 
termijn van vijf jaar niet van toepassing op 
stoffen die in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd met het oog op 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés, met een aantal 
vermelde afnemers en in een hoeveelheid 
die beperkt is tot het doel van onderzoek en 

schrappen
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ontwikkeling gericht op producten en 
procédés. 

Motivering

Stoffen die voor O&O-activiteiten worden gebruikt, moeten met het oog op de versterking van 
het innoveringsvermogen principieel buiten de registratieplicht vallen, zodat onderzoek- en 
testactiviteiten niet naar derde landen worden verplaatst. Deze stoffen worden door erkende 
deskundigen onder gecontroleerde omstandigheden gebruikt.

Amendement 53
Artikel 7, leden 1 en 2

1. De artikelen 5 en 19 zijn gedurende een 
termijn van vijf jaar niet van toepassing op 
stoffen die in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd met het oog op 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés, met een aantal 
vermelde afnemers en in een hoeveelheid 
die beperkt is tot het doel van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés. 
2. Voor de toepassing van lid 1 zendt de 
fabrikant of importeur het ECA een 
kennisgeving met de volgende informatie, 
in de overeenkomstig artikel 108 door het 
ECA gespecificeerde structuur:
a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur;
b) de identiteit van de stof;
c) de eventuele indeling van de stof;
d) de geschatte hoeveelheid; 
e) de in lid 1 bedoelde lijst van afnemers; 
en
f) voldoende informatie over het 
programma voor onderzoek en 
ontwikkeling om het ECA in staat te stellen 
geïnformeerde besluiten krachtens de leden 
4 en 7 te nemen.
De in lid 1 bedoelde termijn gaat in op het 
moment waarop het ECA de kennisgeving 
ontvangt.

schrappen
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Amendement 54
Artikel 7, lid 3

3. Het ECA kent een nummer aan de 
kennisgeving toe, stelt de datum van 
kennisgeving vast, die overeenkomt met de 
datum waarop de kennisgeving bij het ECA 
is ontvangen, en deelt dat nummer en die 
datum aan de betrokken fabrikant of 
importeur mee.

schrappen

Amendement 55
Artikel 7, lid 4

4. Het ECA controleert de door de 
kennisgever ingediende informatie op 
volledigheid. Het ECA kan besluiten 
voorwaarden te stellen om te waarborgen 
dat de stof, of het preparaat of voorwerp 
waarin de stof wordt opgenomen, 
uitsluitend door personeel van de in lid 2, 
onder e), bedoelde vermelde afnemers 
onder redelijkerwijs gecontroleerde 
omstandigheden wordt behandeld en op 
geen enkel moment, als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp, aan het publiek ter 
beschikking wordt gesteld en dat resterende 
hoeveelheden na de vrijstellingsperiode 
weer worden verzameld voor verwijdering.

schrappen

Amendement 56
Artikel 7, lid 5

5. Tenzij anders wordt bepaald, mag de 
fabrikant of importeur de stof niet eerder 
dan vier weken na kennisgeving 
vervaardigen of invoeren.

schrappen

Amendement 57
Artikel 7, lid 6
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6. De fabrikant of importeur moet voldoen 
aan de eventueel door het ECA 
overeenkomstig lid 4 gestelde voorwaarden.

schrappen

Amendement 58
Artikel 7, lid 7

7. Wanneer daartoe een verzoek wordt 
ingediend, kan het ECA besluiten de 
vrijstellingsperiode van vijf jaar met 
maximaal vijf jaar, of in het geval van 
stoffen die uitsluitend worden gebruikt bij 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik met 
maximaal tien jaar, te verlengen indien de 
fabrikant of importeur kan aantonen dat 
die verlenging door het programma voor 
onderzoek en ontwikkeling wordt 
gerechtvaardigd.

schrappen

Amendement 59
Artikel 7, lid 8

8. Het ECA deelt zijn ontwerpbesluiten 
terstond mee aan de bevoegde instanties 
van elke lidstaat waar vervaardiging, invoer 
of onderzoek gericht op producten en 
procédés plaatsvindt. 

schrappen

Bij zijn besluiten als bedoeld in de leden 4
en 7 houdt het ECA rekening met eventuele 
opmerkingen van die bevoegde instanties.

Amendement 60
Artikel 7, lid 9

9. Het ECA en de bevoegde instanties van 
de desbetreffende lidstaten zorgen ervoor 
dat de overeenkomstig de leden 1 tot en met 
8 ingediende informatie steeds 
vertrouwelijk blijft.

schrappen
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Amendement 61
Artikel 7, lid 10

10. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van de leden 4 en 7 kan 
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
beroep worden ingesteld.

schrappen

Amendement 62
Artikel 8, lid 1

1. Werkzame stoffen die uitsluitend voor 
gebruik in gewasbeschermingsmiddelen 
worden vervaardigd of ingevoerd en hetzij 
in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG1 van 
de Raad , hetzij in Verordening (EEG) nr. 
3600/922 van de Commissie , Verordening 
(EG) nr. 703/20013 van de Commissie , 
Verordening (EG) nr. 1490/20024 van de 
Commissie  of Beschikking 2003/565/EG5

van de Commissie  zijn opgenomen, 
alsmede alle stoffen waarvoor een besluit 
van de Commissie inzake de volledigheid 
van het dossier overeenkomstig artikel 6 
van Richtlijn 91/414/EEG is genomen, 
worden beschouwd als geregistreerd voor 
de vervaardiging of invoer ten behoeve van 
het gebruik waarvoor zij zijn opgenomen en 
worden bijgevolg geacht aan de 
voorschriften van dit hoofdstuk en van 
artikel 20 te voldoen.
___________
1 PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
2 PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
3 PB L 98 van 7.4.2001, blz. 6.
4 PB L 224 van 21.8.2002, blz. 23.
5 PB L 192 van 31.7.2003, blz. 40.

schrappen

Amendement 63
Artikel 8, lid 2

2. Werkzame stoffen die uitsluitend voor schrappen
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gebruik in biociden worden vervaardigd of 
ingevoerd en in bijlage I, IA of IB bij 
Richtlijn 98/8/EG1 van het Europees 
Parlement en de Raad  of in Verordening 
(EG) nr. …/… van de Commissie 
{Verordening tweede herziening}  zijn 
opgenomen, worden tot de datum van het in 
de tweede alinea van artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 98/8/EG2 bedoelde besluit 
beschouwd als geregistreerd voor de 
vervaardiging of invoer ten behoeve van het 
gebruik waarvoor zij zijn opgenomen en 
worden bijgevolg geacht aan de 
voorschriften van dit hoofdstuk en van 
artikel 20 te voldoen.
____________
1 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
2 PB L [...] van [...], blz. [...].

Amendement 64
Artikel 9, letter a), punt iii)

iii) informatie over de vervaardiging en het 
gebruik van de stof overeenkomstig punt 3 
van bijlage IV; deze informatie 
vertegenwoordigt elk geïdentificeerd 
gebruik van de registrant;

iii) informatie over de vervaardiging en het 
gebruik van de stof; deze informatie omvat 
minimaal

- alle geïdentificeerde gebruikscategorieën 
van de registrant overeenkomstig Bijlage I 
b bis,
- de blootstellingscategorieën 
overeenkomstig Bijlage IX bis,
- de productie-/invoerhoeveelheden 
overeenkomstig Bijlage IV, hoofdstuk 3, 
punt 1;

Motivering

Vermelding van gebruiks- en blootstellingcategorieën in het kader van de registratie als 
belangrijkste voorwaarde voor een blootstellings- c.q. risicogerichte prioritering en 
registratie (met inbegrip van informatie-eisen) en betere communicatie in de productketen 
(zie art. 3, nieuw punt 12 bis).
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Amendement 65
Artikel 9, letter a), punt vi)

vi) samenvattingen van de informatie die 
voortvloeit uit de toepassing van de bijlagen 
V tot en met IX;

vi) samenvattingen van de informatie die
voortvloeit uit de toepassing van de bijlagen 
V, VI, IX en IX bis alsmede andere 
beschikbare en voor de risicobeoordeling 
relevante informatie;

Motivering

De nieuwe bijlage V bevat de kerngegevens (zie art. 3, nieuw punt 30), bijlage VI 
(samenvatting van de oorspronkelijke bijlagen VI-VIII, als basis voor verdere tests) alsmede 
informatie overeenkomstig bijlage IX bis (zie art. 3, nieuw punt 12 ter). Dit zijn de gegevens 
die voor een risicobeoordeling volstaan. 

Amendement 66
Artikel 9, letter a), punt vii)

vii) uitgebreide onderzoekssamenvattingen 
van de informatie die voortvloeit uit de 
toepassing van de bijlagen V tot en met IX, 
indien vereist uit hoofde van bijlage I;

schrappen

Motivering

Met name van KMO's kan niet worden verwacht dat zij uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen indienen. Afgifte van samenvattingen overeenkomstig art. 9, punt 
1 vi) is voldoende.

Amendement 67
Artikel 9, letter a), punt viii)

viii) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen;

viii) een verklaring of informatie uit de 
toepassing van de bijlagen V en VI is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen;

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 68
Artikel 9, letter a), punt ix)
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ix) voorstellen voor proeven indien vereist 
door de toepassing van de bijlagen V tot en 
met IX;

schrappen

Motivering

Principieel moeten proeven, voor zover zij nodig geacht worden, onmiddellijk worden 
uitgevoerd. Indien het nodig is het veilige gebruik van een stof door verder proeven te 
bekrachtigen, kan niet worden gewacht tot de verantwoordelijke autoriteiten, dan wel het 
ECA, na de registratie een besluit neemt over voorstellen voor proeven. Noodzakelijke 
proeven moeten onmiddellijk in het kader van de registratie worden uitgevoerd en 
bekendgemaakt, om een veilig gebruik te garanderen. De noodzaak van voorstellen voor 
proeven komt daarmee te vervallen.

Amendement 69
Artikel 9, letter a), punt x)

x) een verklaring waarin hij aangeeft of hij 
ermee instemt dat zijn samenvattingen en 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de informatie die voortvloeit uit de 
toepassing van de bijlagen V tot en met VIII 
met betrekking tot proeven waarbij geen 
gewervelde dieren betrokken zijn geweest, 
tegen betaling met latere registranten mogen 
worden gedeeld;

x) een verklaring waarin hij aangeeft of hij 
ermee instemt dat zijn samenvattingen 
onderzoekssamenvattingen van de 
informatie die voortvloeit uit de toepassing 
van de bijlagen V en VI met betrekking tot 
proeven waarbij geen gewervelde dieren 
betrokken zijn geweest, tegen betaling met 
latere registranten mogen worden gedeeld;

Motivering

Wijzigingen naar aanleiding van artikel 9, letter a), punt vii).

Amendement 70
Artikel 9, letter a), punt x bis) (nieuw)

x bis) een verklaring waaruit blijkt dat de 
registrant eigenaar is van de originele 
studierapporten waaraan de ingediende 
samenvattingen overeenkomstig art. 9 a) 
vii) ontleend zijn, of dat hij de schriftelijk 
instemming van de eigenaar van de 
originele studierapporten heeft om zich op 
deze te beroepen.
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Motivering

Deze wijziging is nodig om de eigendomsrechten op testgegevens en het recht op privacy te 
beschermen.

Amendement 71
Artikel 10, titel

Gezamenlijke indiening van gegevens door 
leden van consortia

Gezamenlijke indiening van gegevens

Amendement 72
Artikel 10, lid -1 (nieuw)

-1. Wanneer een stof in de Gemeenschap 
door twee of meer fabrikanten zal worden 
vervaardigd en/of door twee of meer 
importeurs zal worden ingevoerd, wordt de 
registratie bij voorkeur door slechts één 
fabrikant of importeur uitgevoerd.
Onder vermelding van de informatie 
overeenkomstig art. 8, letter a) punt I 
mogen de overige fabrikanten en/of 
importeurs zich volledig of ten dele op deze 
registratie beroepen, indien de 
fabrikant/importeur die de registratie heeft 
uitgevoerd, hiervoor schriftelijk 
toestemming heeft gegeven. Deze 
toestemming moet worden verleend voor 
zover art. 25 van toepassing is.
Informatie overeenkomstig art. 9, lid 1 a 
(vi) wordt alleen separaat ingediend als 
deze informatie reeds beschikbaar is of als 
er andere belangrijke redenen zijn om zich 
niet op de uitgevoerde registratie te 
beroepen.
Indien een fabrikant/importeur zich 
volledig op een registratie beroept, kent het 
ECA hem desgevraagd hetzelfde 
registratienummer toe.
Indien een fabrikant/importeur zich ten 
dele op een registratie beroept, moet de 
ontbrekende informatie separaat worden 
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ingediend.

Motivering

Fabrikanten/importeurs hebben het recht zich op andere registraties te beroepen om te 
voorkomen dat zij zelf informatie moeten indienen. Dit betekent met name voor KMO's een 
lastenverlichting, daar zij op deze manier geen dossiers behoeven aan te leggen.

Met de verplichting om toestemming te vragen voor een beroep krachtens art. 25 wordt 
gewaarborgd dat proeven met gewervelde dieren niet worden herhaald en dat deze gegevens 
slechts eenmaal worden ingediend.

Met deze regeling wordt tevens het beginsel van "één stof - één registratie" doeltreffend 
omgezet (tot en met hetzelfde registratienummer).

Amendement 73
Artikel 10, lid 1, alinea 1

1. Wanneer een stof in de Gemeenschap 
door twee of meer fabrikanten zal worden 
vervaardigd en/of door twee of meer 
importeurs zal worden ingevoerd, kunnen 
zij met het oog op de registratie een 
consortium vormen. Delen van de registratie 
worden overeenkomstig de tweede, derde en 
vierde alinea ingediend door één fabrikant of 
importeur, die met de goedkeuring van de 
overige fabrikanten en/of importeurs namens 
hen optreedt.

1. Bij wijze van alternatief kunnen twee of 
meer fabrikanten in de Gemeenschap en/of 
twee of meer importeurs met het oog op de 
registratie een consortium vormen. Delen 
van de registratie worden overeenkomstig de 
tweede, derde en vierde alinea ingediend 
door één fabrikant of importeur, die met de 
goedkeuring van de overige fabrikanten 
en/of importeurs namens hen optreedt.

Motivering

Er zijn richtsnoeren nodig om onderneming bij het vormen van en het samenwerken in 
consortia te helpen, en om hierbij mogelijke inbreuken op het mededingingsrecht te 
voorkomen.   

Amendement 74
Artikel 10, lid 1, alinea 2

Elk lid van het consortium dient 
afzonderlijk de in artikel 9, letter a), punten 
i), ii), iii) en viii), vermelde informatie in.

schrappen

Amendement 75
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Artikel 10, lid 1, alinea 3

De fabrikant of importeur die namens de 
overige leden van het consortium optreedt, 
dient de in artikel 9, onder a), punten iv), vi), 
vii) en ix), vermelde informatie in.

De fabrikant of importeur die namens de 
overige leden van het consortium optreedt, 
dient de in artikel 9, onder a), punten iv), vi), 
vii) en ix), vermelde informatie in.

Elk consortium kan de in artikel 9, lid 1, 
letter a), punten i) tot iii) vermelde 
informatie gezamenlijk indienen.

Motivering

Bij een gezamenlijke indiening van informatie zou het voldoende moeten zijn als een fabrikant 
of importeur, die namens de overige leden van het consortium optreedt, een verklaring 
overeenkomstig art. 9, lid 1 a) viii) indient.

Bovendien zou het mogelijk moeten zijn om de in artikel 9, lid 1 a) i) t/m iii) genoemde 
informatie gezamenlijk in te dienen, indien de leden van het consortium zulks wensen.

Amendement 76
Artikel 10, lid 2

2. Elke registrant die lid van een consortium 
is, betaalt slechts een derde van de 
registratievergoeding.

2. Elke registrant die lid van een consortium 
is, betaalt een redelijk deel van de 
registratievergoeding.

Motivering

Er moet geen starre verdeling (een derde) voor de registratiekosten worden vastgesteld. De 
stimulans om een consortium te vormen zou dan alleen voor consortia met twee partijen 
gelden, daar alleen zij van de kostenvermindering zouden profiteren. Het delen van de kosten 
zonder vaste verdeling schept daarentegen ook een stimulans voor grotere consortia.

Amendement 77
Artikel 11, lid 1

1. Het in artikel 9, onder a), bedoelde 
technische dossier omvat krachtens de 
punten vi), vii) en viii) van die bepaling ten 
minste het volgende:
a) de in bijlage V vermelde informatie voor 
stoffen die in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

schrappen
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b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 10 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of 
ingevoerd;
c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor 
stoffen die in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;
d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 000 
ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of 
ingevoerd.

Motivering

Kwantitatieve informatie-eisen zijn niet langer nodig, dar de eisen nu afhankelijk worden 
gesteld van de blootstelling (bijlage IX bis).

Aangezien er geen duidelijke correlatie tussen hogere productiehoeveelheid en hoger risico 
bestaat, is de hoeveelheid stof geen geschikte maatstaf om op basis daarvan gegevenseisen 
vast te stellen, en vooral geen geschikt criterium om tot grotere veiligheid voor mens en 
milieu te komen, zoals in de doelstellingen wordt gezegd. De vereiste rompslomp staat in geen 
logische verhouding tot het ecologische of maatschappelijke profijt.

Amendement 78
Artikel 11, lid 2

2. Zodra de hoeveelheid van een reeds 
geregistreerde stof de volgende 
drempelwaarde bereikt, worden de 
krachtens lid 1 vereiste aanvullende 
informatie, alsook aanpassingen van de 
overige elementen van de registratie in het 
licht van deze aanvullende informatie, bij 
het ECA ingediend.

schrappen
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Motivering

Wijziging naar aanleiding van artikel 11, lid 1.

Amendement 79
Artikel 12, lid 3

3. Bij de uitvoering van 
laboratoriumproeven en -analyses worden 
de in Richtlijn 87/18/EEG vastgestelde 
beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken en de bepalingen van 
Richtlijn 86/609/EEG nageleefd.

3. Bij nieuwe laboratoriumproeven met 
gewervelde dieren worden de in Richtlijn 
87/18/EEG vastgestelde beginselen van 
goede laboratoriumpraktijken en de 
bepalingen van Richtlijn 86/609/EEG 
nageleefd.

(...)

Motivering

De herhaling van alle reeds uitgevoerde proeven die niet aan de beginselen van GLP voldoen, 
zou een onnodige herhaling van een groot aantal proeven met gewervelde dieren betekenen. 
Ook de reeds uitgevoerde proeven die niet aan de beginselen van GLP voldoen, leveren 
betrouwbare resultaten voor de registratie en beoordeling van stoffen.

Daarom moet de dure GLP-plicht omwille van kostenefficiency worden beperkt tot nieuwe 
proeven met gewervelde dieren.

Andere informatie, b.v. fysisch-chemische gegevens, kunnen op goedkopere wijze bij
voldoende kwaliteit worden verkregen.

Amendement 80
Artikel 13, lid 3, letter d)

d) een PBT- en vPvB-beoordeling. schrappen

Motivering

Een afzonderlijke beoordeling van PBT- en vPvB-stoffen is niet nodig. Een beoordeling van 
deze eigenschappen moet reeds in het kader van de risicobeoordeling overeenkomstig lid 3 a) 
en c) worden uitgevoerd.

Amendement 81
Artikel 13, lid 4, alinea 2

De beoordeling van de blootstelling en de De beoordeling van de blootstelling en de 
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risicokarakterisering moeten betrekking 
hebben op elk geïdentificeerd gebruik van de 
fabrikant of importeur.

risicokarakterisering moeten betrekking 
hebben op elk geïdentificeerd gebruik of 
elke gebruiks-/blootstellingscategorie van 
de fabrikant of importeur.

Amendement 82
Artikel 13, lid 5, letter b)

b) in cosmetische producten die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
76/768/EEG1 van de Raad vallen.
_____________
1 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169

schrappen

Motivering

Deze richtlijn is in de lijst van uitzonderingen overeenkomstig art. 2, lid 1 bis (nieuw) 
opgenomen.

Amendement 83
Artikel 15, lid 1

1. Elke fabrikant die een locatiegebonden 
geïsoleerd tussenproduct in hoeveelheden 
van 1 ton of meer per jaar vervaardigt, 
dient voor dat tussenproduct een registratie 
bij het ECA in.

schrappen

Motivering

Dit artikel is samengevat met art. 16. Voor locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten en 
vervoerde tussenproducten gelden dezelfde eisen (kerngegevens) overeenkomstig het nieuwe 
artikel 16, lid 3.

Amendement 84
Artikel 15, lid 2

2. Voor de registratie van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
wordt de volgende informatie in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur ingediend, 
voorzover de fabrikant die informatie kan 

schrappen



PE 357.851v01-00 44/124 PA\566105NL.doc

NL

indienen zonder aanvullende proeven uit te 
voeren:
a) de identiteit van de fabrikant 
overeenkomstig punt 1 van bijlage IV;
b) de identiteit van het tussenproduct 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
c) de indeling van het tussenproduct;
d) alle beschikbare bestaande informatie 
over de fysisch-chemische kenmerken, de 
gevolgen voor de gezondheid van de mens 
en de milieukenmerken van het 
tussenproduct.

Amendement 85
Artikel 16, titel

Registratie van vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten

Registratie van locatiegebonden of 
vervoerde geïsoleerde tussenproducten

Amendement 86
Artikel 16, lid 1

1. Elke fabrikant of importeur die een 
vervoerd geïsoleerd tussenproduct in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
vervaardigt of invoert, dient voor dat 
tussenproduct een registratie bij het ECA in.

1. Elke fabrikant of importeur die een 
locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar vervaardigt of invoert, dient 
voor dat tussenproduct een registratie bij het 
ECA in.

Amendement 87
Artikel 16, lid 2, letter b)

b) de identiteit van het tussenproduct 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;

b) Naam van het tussenproduct, met 
inbegrip van het CAS-nummer, indien 
aanwezig;

Motivering

De precieze bepaling van de identiteit vereist uitvoerige analyses. Dit zou alleen in 
uitzonderlijke gevallen, b.v. in consortia, moeten worden voorgeschreven.
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Amendement 88
Artikel 16, lid 2, letter c)

c) de indeling van het tussenproduct; c) de indeling van het tussenproduct, indien 
aanwezig;

Motivering

Alleen bij in de handel gebrachte tussenproducten is normaliter een indeling nodig.

Amendement 89
Artikel 16, lid 2, letter d)

d) alle beschikbare bestaande informatie 
over de fysisch-chemische kenmerken, de 
gevolgen voor de gezondheid van de mens 
en de milieukenmerken van het 
tussenproduct.

d) productievolume in kwantitatieve 
categorieën  (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) 
per jaar.

Motivering

Voor tussenproducten worden ook de kerngegevens overeenkomstig lid 3 ingediend. 
Daarnaast is het zinvol ook de kwantitatieve categorieën te vermelden.

Amendement 90
Artikel 16, lid 3

3. Voor de registratie van een vervoerd 
geïsoleerd tussenproduct in hoeveelheden 
van meer dan 1 000 ton per jaar, moet 
naast de uit hoofde van lid 2 vereiste 
informatie de in bijlage V vermelde 
informatie worden ingediend.

3. Elke fabrikant of importeur die een 
locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar vervaardigt of invoert, dient 
binnen twee jaar na de registratie 
overeenkomstig de leden 1 en 2 de 
informatie over de eigenschappen van de 
stof overeenkomstig bijlage V, met 
uitzondering van de informatie ter 
bewustmaking, voor de bevoegde 
autoriteiten in het kader van officiële 
controles (art. 122) en op verzoek voor het 
ECA beschikbaar te houden.

Artikel 12 is van toepassing op het 
verkrijgen van deze informatie.
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Motivering

Voor tussenproducten wordt dezelfde informatie ingediend als voor andere stoffen. Om 
praktische redenen zouden deze echter niet bij het ECA behoeven te worden gemeld.

Amendement 91
Artikel 16, lid 4, inleidende formule

4. De leden 2 en 3 zijn uitsluitend van 
toepassing op geïsoleerde tussenproducten 
die onder strikte contractuele controle naar 
andere locaties worden vervoerd, met 
inbegrip van productie onder licentie en 
loonfabricage, waarbij op die andere 
locaties een of meer andere stoffen uit het 
tussenproduct worden gesynthetiseerd 
onder de volgende strikt gecontroleerde 
voorwaarden:

4. De leden 2 en 3 zijn uitsluitend van 
toepassing op geïsoleerde tussenproducten 
die onder gecontroleerde omstandigheden 
worden vervaardigd en gebruikt.

Motivering

Eisen inzake gecontroleerde omstandigheden moeten in een afzonderlijk richtsnoer worden 
vastgelegd. De in het voorstel genoemde voorwaarden zijn te star en sluiten onvoldoende aan 
bij de praktijk.

Amendement 92
Artikel 16, lid 4, letters a) t/m h)

a) de stof wordt tijdens haar hele 
levenscyclus, met inbegrip van 
vervaardiging, vervoer (per spoor, over de 
weg, over de binnenwateren, over zee, door 
de lucht en per pijpleiding), zuivering, 
reiniging en onderhoud, bemonstering, 
analyse, laden en lossen van apparatuur of 
vaten, verwijdering of zuivering van afval, 
en opslag, met technische middelen strikt 
ingeperkt;
b) wanneer de mogelijkheid van 
blootstelling bestaat, zijn procedure- en 
controletechnieken beschikbaar waardoor 
de emissie en de daaruit voortvloeiende 
blootstelling tot een minimum worden 
beperkt;
c) de stof wordt uitsluitend behandeld door 

schrappen
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bevoegd personeel dat passende opleiding 
heeft ontvangen;
d) bij reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden worden 
speciale procedures als ontluchten en 
spoelen gebruikt alvorens het systeem 
wordt geopend en betreden;
e) het vervoer voldoet aan de voorschriften 
van Richtlijn 94/55/EG;
f) bij ongevallen en wanneer afval ontstaat 
worden procedure- en/of 
controletechnieken gebruikt om de emissies 
en de daaruit voortvloeiende blootstelling 
bij zuiverings- of reinigings- en 
onderhoudsprocedures tot een minimum te 
beperken;
g) de procedures voor de hantering van de 
stoffen worden naar behoren 
gedocumenteerd en staan onder strikt 
toezicht van de operator van de locatie;
h) de registrant past een systeem voor 
"product stewardship" toe en controleert 
de gebruikers om ervoor te zorgen dat aan 
de voorwaarden onder a) tot en met g) 
wordt voldaan.
Indien niet aan de voorwaarden van de 
eerste alinea wordt voldaan, bevat de 
registratie de in artikel 9 vermelde 
informatie.

Amendement 93
Artikel 17, lid 1

1. Wanneer een locatiegebonden geïsoleerd 
tussenproduct of een vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct in de Gemeenschap door 
twee of meer fabrikanten zal worden 
vervaardigd en/of door twee of meer 
importeurs zal worden ingevoerd, kunnen 
zij met het oog op de registratie een 
consortium vormen. Delen van de 
registratie worden overeenkomstig de 
tweede en derde alinea ingediend door één 
fabrikant of importeur, die met de 

schrappen
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goedkeuring van de overige fabrikanten 
en/of importeurs namens hen optreedt.
Elk lid van het consortium dient 
afzonderlijk de in artikel 15, lid 2, onder a) 
en b), en artikel 16, lid 2, onder a) en b), 
vermelde informatie in.
De fabrikant of importeur die namens de 
overige leden van het consortium optreedt, 
dient, voorzover van toepassing, de in 
artikel 15, lid 2, onder c) en d), en artikel 
16, lid 2, onder c) en d), en artikel 16, lid 3, 
vermelde informatie in.

Motivering

Registratie van tussenproducten is niet meer nodig. Voor zover preregistratie of deling van 
gegevens vereist is, is art. 10 van toepassing.

Amendement 94
Artikel 17, lid 2

2. Elke registrant die lid van een 
consortium is, betaalt slechts een derde van 
de vergoeding.

schrappen

Motivering

Wijziging naar aanleiding van amendement 93.

Amendement 95
Artikel 20, lid 1, letter d)

d) elk nieuw gebruik waarvoor de stof wordt 
vervaardigd of ingevoerd en waarvan 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat hij 
ervan op de hoogte is;

d) elk nieuw gebruik of elke nieuwe 
gebruiks-/blootstellingscategorie waarvoor 
de stof wordt vervaardigd of ingevoerd en 
waarvan de registrant op de hoogte is en 
waarmee hij het eens is;

Motivering

De formulering "waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden" is onpraktisch. De 
fabrikant/importeur mag niet worden verplicht om een gebruik waarmee hij het niet eens is, te 
melden.
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Amendement 96
Hoofstuk 6, titel

Overgangsbepalingen van toepassing op 
geleidelijk geïntegreerde stoffen en 

aangemelde stoffen

schrappen

Amendement 97
Titel II bis (nieuw)

OVERGANGSBEPALINGEN VOOR DE 
REGISTRATIE VAN STOFFEN 

Motivering

Door de invoering van de nieuwe titel II bis wordt een uniforme preregistratie voor alle 
stoffen op een bepaald tijdstip tot stand gebracht. Op deze manier kunnen fabrikanten, 
verwerkende sectoren, gebruikers en autoriteiten beter plannen. Door samenwerking in een 
vroeg stadium en gemakkelijkere totstandbrenging van consortia (b.v. OSOR) zullen minder 
stoffen van de markt verdwijnen. Dit betekent met name voor het MKB en voor 
downstreamgebruikers een lastenverlichting. De belangrijkste gegevens over eigenschappen 
van en blootstelling aan stoffen zijn na vijf jaar reeds beschikbaar.

Amendement 98
Hoofstuk I (nieuw)

BEGINSELEN

Amendement 99
Artikel 20 bis (nieuw), titel

Toepassingsgebied van de 
overgangsregelingen

Amendement 100
Artikel 20 bis (nieuw)

Artikel 20 bis
De overgangsregelingen van deze titel 
kunnen slechts worden gebruikt voor 
geleidelijk geïntegreerde stoffen waarvoor 
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de fabrikant of importeur een 
preregistratienummer heeft ontvangen.

Amendement 101
Artikel 21, lid 1, inleidende formule

1. Artikel 19 is gedurende drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op de volgende stoffen:

1. Artikel 19 is gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op geleidelijk geïntegreerde 
stoffen van lijst 1 (art. 22 sexies).

Amendement 102
Artikel 21, lid 1, letters a) en b)

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld en na de inwerkingtreding 
van deze verordening ten minste eenmaal, 
in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd;

schrappen

b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ten minste eenmaal, in hoeveelheden van 
1 000 ton of meer per jaar per fabrikant of 
per importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

Amendement 103
Artikel 21, lid 2

2. Artikel 19 is gedurende zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die na de inwerkingtreding van deze 
verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar 
per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of 

2. Artikel 19 is gedurende zeven jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op geleidelijk geïntegreerde 
stoffen van lijst 2 (art. 22 septies, lid 1).
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ingevoerd.

Amendement 104
Artikel 21, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Artikel 19 is gedurende negen jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen van lijst 3 (art. 22 
septies, lid 2).

Amendement 105
Artikel 21, lid 3

3. Artikel 19 is gedurende elf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die na de inwerkingtreding van deze 
verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd.

3. Artikel 19 is gedurende elf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op geleidelijk geïntegreerde 
stoffen van lijst 4 (art. 22 septies, lid 3).

Amendement 106
Artikel 21, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Om gebruik te kunnen maken van de 
in lid 1 t/m 4 genoemde overgangsregeling 
moet de potentiële registrant van een 
geleidelijk geïntegreerde stof deze stof 
overeenkomstig art. 22 bis met de aldaar 
vermelde gegevens binnen de aldaar 
vermelde termijnen bij het stoffenregister 
hebben aangemeld en hiervoor een 
preregistratienummer hebben ontvangen.

Amendement 107
Artikel 21, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. Het recht op gebruikmaking van de in 
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lid 1 t/m 4 genoemde overgangsregeling 
vervalt wanneer de registrant voor de bij 
het stoffenregister aangemelde stof de in 
art. 22 ter genoemde kerngegevens niet 
binnen de vermelde termijnen indient; door 
het vervallen van het recht op 
gebruikmaking van de in lid 1 t/m 4 
genoemde overgangsregeling verliest ook 
het overeenkomstig art. 22 bis, lid 4 
toegekende preregistratienummer zijn 
geldigheid. Op stoffen van lijst 1 (art. 22 
sexies) is de eerste zin van deze bepaling 
niet van toepassing.

Amendement 108
Artikel 21, lid 3 quater (nieuw)

3 quater. Lid 6 is niet van toepassing op 
locatiegebonden en geïsoleerd vervoerde 
tussenproducten.

Amendement 109
Artikel 22, lid 1

1. Een kennisgeving overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG wordt in deze titel als 
een registratie beschouwd en het ECA kent 
binnen een jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening een registratienummer toe.

1. Een kennisgeving overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG wordt in de titels II en 
VI als een registratie en beoordeling 
beschouwd en het ECA kent binnen een jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening een registratienummer toe.

Een overeenkomstig verordening (EEG) nr. 
793/93 of overeenkomstig een andere, 
gelijkwaardige en internationaal erkende 
procedure vóór de inwerkingtreding van 
deze verordening uitgevoerde beoordeling 
geldt in deze titel als registratie en 
beoordeling. Het ECA moet binnen een 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een registratienummer 
toekennen.

Motivering

Deze stoffen zijn reeds in het kader van de aanmelding van nieuwe stoffen of van de EU-
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verordening betreffende bekende stoffen beoordeeld. Deze beoordelingen moeten worden 
erkend. Hernieuwde indiening van alle gegevens zou onnodig bureaucratisch zijn.

Amendement 110
Artikel 22, lid 2

2. Indien de per fabrikant of importeur 
vervaardigde of ingevoerde hoeveelheid van 
een aangemelde stof overeenkomstig 
artikel 11 de volgende drempelwaarde 
bereikt, worden de voor die drempelwaarde 
vereiste aanvullende informatie, alsook alle 
voor de lagere drempelwaarden vereiste 
informatie, overeenkomstig de artikelen 9 
en 11 ingediend, tenzij die informatie reeds 
overeenkomstig die artikelen is ingediend.

2. Op stoffen die overeenkomstig lid 1 als 
geregistreerd gelden, is artikel 20 van 
toepassing.

Motivering

De verwijzing naar drempelwaarden is overbodig (zie motivering bij art. 11). Er moet alleen 
rekening worden gehouden met de aanmeldingsplichten overeenkomstig art. 20.

Amendement 111
Hoofdstuk 1 bis (nieuw), titel

PREREGISTRATIE

Amendement 112
Artikel 22 bis (nieuw), titel

Meldplicht voor het stoffenregister

Motivering

Door invoering van een nieuwe titel II bis worden in het kader van de opstelling van het 
stoffenregister (zie art. 3, lid 20) door de bedrijven ook de kerngegevens ingediend (zie art. 22 
quater). Deze omvatten de belangrijkste informatie over eigenschappen, blootstelling en 
gebruik. Op basis hiervan is prioritering mogelijk met gefaseerde lijsten voor verdere 
registratie.

Amendement 113
Artikel 22 bis, leden 1 t/m 3 (nieuw)
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Artikel 22 bis
1. Voor zover in deze verordening niet 
anders is bepaald, moet een fabrikant of 
importeur,  die een stof als zodanig of in 
een preparaat in een hoeveelheid van 1 ton 
per jaar of meer vervaardigt c.q. invoert, 
uiterlijk anderhalf jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening de 
gegevens overeenkomstig lid 2 indienen ter 
opname in het stoffenregister.
2. Bij het ECA moeten de volgende 
gegevens worden ingediend volgens de in 
art. 108 gespecificeerde structuur:
a) Naam en adres van de fabrikant of 
importeur en naam van de contactpersoon;
b) een verklaring of de fabrikant of 
importeur toestemming geeft voor 
publicatie overeenkomstig art. 22 ter, lid 2 
van zijn naam en adres;
c) naam van de stof en, in voorkomend 
geval, de stoffengroep, alsook de eventuele 
CAS-nummers;
d) productievolume per jaar in 
kwantitatieve categorieën ((> 1 t, > 10 t, > 
100 t, > 1000 t);
e) een verwijzing naar de toxicologische en 
ecotoxicologische eindpunten waarvoor hij 
over relevante onderzoeken met eigen 
proeven op gewervelde dieren beschikt;
f) een verklaring of de stof uitsluitend als 
locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct wordt gebruikt;
g) een verklaring of de fabrikant of 
importeur bereid is aan een consortium 
overeenkomstig art. 10 mee te werken.
3. Indien de termijn overeenkomstig lid 1 is 
verstreken kan het ECA op een binnen een 
termijn van nog eens 6 maanden ingediend 
verzoek in met redenen omklede gevallen 
een latere aanmelding voor het 
stoffenregister overeenkomstig lid 2 
toestaan. Ook bij een latere aanmelding 
geldt de termijn voor het indienen van de 
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kerngegevens overeenkomstig art. 22 
quater. Wijst het ECA een latere 
aanmelding af, kan tegen dit besluit 
overeenkomstig de bepalingen van art. 87, 
88 en 89 beroep worden aangetekend.

Motivering

Het recht om latere aanmelding aan te vragen is vooral voor downstreamgebruikers van 
belang die na afloop van de aanmeldingstermijn vaststellen dat een belangrijke stof niet door 
hun leverancier is aangemeld. Binnen de termijn voor latere aanmelding kat de 
downstreamgebruiker proberen een andere leverancier te vinden en de stof later aan te 
(laten) melden.

Amendement 114
Artikel 22 bis, leden 4 t/m 6 (nieuw)

4. Het ECA kent de aanmelding voor het 
stoffenregister overeenkomstig art. 22 bis 
een nummer toe (preregistratienummer) en 
noteert de datum waarop de aanmelding bij 
het agentschap is binnengekomen. Het 
ECA stelt de desbetreffende fabrikant of 
importeur onverwijld op de hoogte van het 
registratienummer en de datum van 
ontvangst. Daarbij wijst het ECA de 
fabrikant of importeur op de meldplichten 
overeenkomstig art. 22 quater en op de 
gevolgen van het niet nakomen van deze 
plichten.
Het preregistratienummer geldt als bewijs 
van het voorlopige recht om een stof in de 
zin van art. 21 te vervaardigen of in te 
voeren.
5. Voor locatiegebonden en vervoerde 
geïsoleerde stoffen geldt lid 4, met dien 
verstande dat het ECA voor de aanmelding 
voor het stoffenregister een 
registratienummer in de zin van art. 18 lid 
1 toekent.
6. Downstreamgebruikers stellen het ECA 
binnen een jaar na bekendmaking van het 
stoffenregister overeenkomstig art. 22 ter, 
lid 2 in kennis van het bestaan van studies 
op basis van eigen proeven met gewervelde 
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dieren voor toxicologische of 
ecotoxicologische eindpunten. Het ECA 
vult het stoffenregister aan en publiceert 
deze toevoeging 30 dagen na afloop van de 
in lid 5, eerste zin genoemde termijn.

Motivering

Voor de prioritering zijn de toxische eigenschappen van een stof, de mate van blootstelling en 
de productiehoeveelheid doorslaggevend. Elke stof wordt aan de hand van deze criteria in 
een van de lijsten opgenomen en op een bepaald tijdstip opgeroepen voor registratie. 
Daardoor wordt sneller een grotere mate van veiligheid bereikt, en wordt de vorming van 
consortia vergemakkelijkt.

Amendement 115
Artikel 22 ter (nieuw), titel

Stoffenregister

Motivering

Door de publicatie van de lijst/inventaris van stoffen door het ECA wordt in een vroeg 
stadium een grote mate van transparantie bewerkstelligd.

Amendement 116
Artikel 22 ter (nieuw)

Artikel 22 ter
1. Het ECA onderhoudt een stoffenregister 
met gegevens overeenkomstig art. 22 bis.
2. Het ECA publiceert uit het 
stoffenregister 1 maand na afloop van de 
aanmeldingstermijn overeenkomstig art. 22 
bis, lid 1 alle aangemelde stoffen met
a) de naam van de stof en, in voorkomend 
geval, de stoffengroep, alsook de eventuele 
CAS-nummers;
b) naam en adres van de fabrikant of 
importeur mits deze hiervoor 
overeenkomstig art. 22 bis, lid 2 b) 
toestemming heeft verleend;
c) een verwijzing naar de toxicologische en 
ecotoxicologische eindpunten waarvoor 
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onderzoeken met eigen proeven op 
gewervelde dieren bestaan;
d) een vermelding of de stof 
overeenkomstig art. 22 sexies binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de 
verordening moet worden geregistreerd 
(lijst 1).
3. Het ECA publiceert de gegevens 
overeenkomstig lid 2 die op grond van de 
overeenkomstig art. 22 bis, lid 3 toegestane 
latere aanmeldingen zijn ontvangen, 
binnen een maand na afloop van de latere 
aanmeldingstermijn.

Amendement 117
Artikel 22 quater (nieuw), titel

Kerngegevens

Amendement 118
Artikel 22 quater (nieuw), leden 1 t/m 5

Artikel 22 quater
1. Elke fabrikant of importeur van een in 
het stoffenregister genoemd stof moet 
binnen 3 jaar en 6 maanden na publicatie 
van het stoffenregister overeenkomstig art. 
22 ter, lid 2 voor elke stof kerngegevens 
overeenkomstig lid 2 indienen. De eerste 
zin is niet van toepassing op stoffen van 
lijst 1 (art. 22 sexies).
2. De volgende gegevens moeten volgens de 
in art. 108 gespecificeerde structuur bij het 
ECA als kerngegevens worden ingediend:
a) gegevens over de eigenschappen van de 
stof overeenkomstig bijlage V; voor stoffen 
die in een hoeveelheid van minder dan 10 
ton per jaar en per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd, moeten 
de beschikbare bestaande gegevens over de 
eigenschappen overeenkomstig bijlage V 
worden ingediend;
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b) indeling en etikettering, voor zover 
aanwezig;
c) gegevens over de gebruikscategorieën 
volgens bijlage I b bis (nieuw);
d) gegevens over de blootstelling volgens 
bijlage I b ter (nieuw);
e) zo nodig de indeling in lijst 2 
overeenkomstig art. 22 septies, lid 1 b) 
volgens de criteria van bijalge I b ter 
(nieuw);
3. Indien de termijn overeenkomstig lid 1 is 
verstreken kan het ECA op een binnen een 
termijn van nog eens 6 maanden ingediend 
verzoek in met redenen omklede gevallen 
een latere aanmelding van de kerngegevens 
overeenkomstig lid 2 en de gegevens 
overeenkomstig art. 22 bis, lid 2 voor een in  
het stoffenregister opgenomen stof 
toestaan. In dit geval kent het ECA de 
fabrikant/importeur die de genoemde 
gegevens indient een preregistratienummer 
toe.
4. Met uitzondering van monomeren die als 
locatiegebonden of vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten worden gebruikt, zijn de 
leden 1 t/m 5 niet van toepassing op 
locatiegebonden of vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten. De fabrikanten of 
importeurs van deze stoffen moeten de in 
lid 2 a) genoemde gegevens over de 
eigenschappen van deze stoffen 
overeenkomstig bijlage V, met uitzondering 
van de informatie inzake bewustmaking,  
evenwel binnen de in lid 1 genoemde 
termijn verschaffen; deze gegevens moeten 
beschikbaar worden gehouden voor de 
bevoegde autoriteiten in het kader van 
officiële controles (art. 122) en op verzoek 
voor het ECA.
5. De artikelen 10 en 18, lid 2, eerste zin en 
derde zin e.v., leden 3 en 4 zijn van 
toepassing.
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Amendement 119
Hoofdstuk 3 (nieuw), titel

PRIORITERING VOOR DE 
REGISTRATIE GEDURENDE DE 

OVERGANGSREGELING

Amendement 120
Artikel 22 quinquies (nieuw), titel

Beginselen

Amendement 121
Artikel 22 quinquies (nieuw)

Artikel 22 quinquies
1. De registratie van stoffen volgens de in 
hoofstuk 2 genoemde bepalingen verloopt 
tijdens de overgangsregeling volgens in de 
hieronder genoemde bepalingen 
opgenomen beginselen.
2. Ter vaststelling van de prioriteiten stelt 
het ECA overeenkomstig art. 22 sexies en 
art. 22 septies vier lijsten op met de 
gegevens die de fabrikanten en importeurs 
bij de preregistratie hebben ingediend 
(hoofstuk 2). Het ECA vult deze lijsten aan 
of wijzigt ze indien toegestane latere 
aanmeldingen voor het stoffenregister (art. 
22 bis, lid 3) of latere indiening van 
kerngegevens (art. 22 quater, lid 3) de
gegevens van de fabrikant of importeur bij 
de preregistratie aanvullen of wijzigen.
3. Bij uiteenlopende gegevens van 
verschillende fabrikanten of importeurs 
over dezelfde stof houdt het ECA rekening 
met de gegevens die tot een hogere 
prioriteit leiden.
4. Op verzoek kan het ECA in met redenen 
omklede gevallen een overeenkomstig lid 3 
uitgevoerde indeling van een stof bij een 
hogere prioriteit voor deze aanvrager de 
stof terugplaatsen naar een volgens zijn 
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gegevens bij de preregistratie 
overeenkomstig art. 22 sexies of art. 22 
septies vastgestelde prioriteit. Tegen een 
afwijzing van het ECA overeenkomstig de 
eerste zin kan de aanvrager volgens de 
bepalingen van de artikelen 87, 88 en 89 
beroep aantekenen.

Amendement 122
Artikel 22 sexies (nieuw), titel

Stoffen van lijst 1

Amendement 123
Artikel 22 sexies (nieuw)

Artikel 22 sexies
1. Stoffen van lijst 1 moeten binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de 
verordening worden geregistreerd. Stoffen 
van lijst zijn de volgende stoffen:
a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig bijlage 1 van  
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld en volgens de gegevens van 
de fabrikant of importeur over het 
productievolume (art. 22 bis , lid 2 d)) in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap worden vervaardigd of 
ingevoerd;
b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
volgens de gegevens van de fabrikant of 
importeur over het productievolume (art. 22 
bis, lid 2 d)) in hoeveelheden van 1 000 ton 
of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd.
2. De publicatie van lijst 1 en eventuele 
aanvullingen of wijzigingen vindt 
overeenkomstig art. 22 ter, lid 2 d) tezamen 
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met de publicatie van het stoffenregister 
plaats.

Amendement 124
Artikel 22 septies (nieuw), titel

Stoffen van de lijsten 2 t/m 4

Amendement 125
Artikel 22 septies (nieuw)

Artikel 22 septies
1. Stoffen van lijst 2 moeten binnen 7 jaar 
na de inwerkingtreding van de verordening 
worden geregistreerd. Stoffen van lijst 2 
zijn de volgende stoffen:
a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
volgens de gegevens van de fabrikant of 
importeur over het productievolume (art. 22 
bis, lid 2 d)) in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd;
b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
volgens de gegevens van de fabrikant of 
importeur over het productievolume (art. 22 
bis, lid 2 d)) in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd en door een 
fabrikant of importeur volgens art. 22 
quater, lid 2 e) overeenkomstig de criteria 
van bijalge I b bis (nieuw) worden 
ingedeeld bij lijst 2; dit laat art. 22 sexies 
onverlet.
2. Stoffen van lijst 3 moeten binnen 9 jaar 
na de inwerkingtreding van de verordening 
worden geregistreerd. Stoffen van lijst 3 
zijn geleidelijk geïntegreerde stoffen  die 
volgens de gegevens van de fabrikant of 
importeur over het productievolume (art. 22 
bis, lid 2 d)) in hoeveelheden van 10 ton of 
meer per jaar per fabrikant of per 
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importeur, in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd en niet volgens lid 
1 b) behoeven te worden geregistreerd.
3. Stoffen van lijst 4 moeten binnen 11 jaar 
na de inwerkingtreding van de verordening 
worden geregistreerd. Stoffen van lijst 4 
zijn geleidelijk geïntegreerde stoffen  die 
volgens de gegevens van de fabrikant of 
importeur over het productievolume (art. 22 
bis, lid 2 d)) in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd en niet volgens lid 
1 b) behoeven te worden geregistreerd.
4. Het ECA publiceert de lijsten 2 t/m 4 
binnen een maand na afloop van de in art. 
22 quater, lid 1 genoemde termijn voor de 
indiening van kerngegevens. Indien 
toegestane latere indieningen van 
kerngegevens (art. 22 quater, lid 3) 
overeenkomstig art. 22 quinquies, lid 2, 
tweede zin, en art. 22 quinquies, lid 3 tot 
aanvulling of wijziging van de lijsten 
leiden, publiceert het ECA deze 
aanvullingen of wijzigingen binnen een 
maand na afloop van de in art. 22 c, lid 3 
genoemde latere indieningstermijn.

Amendement 126
Artikel 26

1. Om gebruik te kunnen maken van de in 
artikel 21 beschreven overgangsregeling 
moet elke potentiële registrant van een 
geleidelijk geïntegreerde stof de volgende 
informatie in de overeenkomstig artikel 108 
door het ECA gespecificeerde structuur bij 
het ECA indienen:
a) de naam van de stof en, in voorkomend 
geval, de groep stoffen, alsook de eventuele 
Einecs- en CAS-nummers;
b) zijn naam en adres en de naam van de 
contactpersoon;
c) de beoogde termijn voor de 

schrappen
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registratie/hoeveelheidsklasse;
d) een aanduiding van de eventuele fysisch-
chemische, toxicologische en 
ecotoxicologische 
eindpunten/eigenschappen waarvoor hij 
over relevante onderzoeken of informatie 
beschikt ten behoeve van de informatie-
eisen voor registratie;
e) een verklaring dat de onder d) bedoelde 
onderzoeken al dan niet proeven op 
gewervelde dieren omvatten, en indien dit 
niet het geval is, of hij overweegt bij zijn 
registratie een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
in te dienen.
De potentiële registrant kan de uit hoofde
van de eerste alinea in te dienen informatie 
beperken tot de eindpunten/eigenschappen 
waarvoor proeven nodig waren.
2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend binnen 18 maanden voor:
a) de in artikel 21, lid 1, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 000 ton of meer per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd;
b) de in artikel 21, lid 2, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd.
3. Registranten die de uit hoofde van lid 1 
vereiste informatie niet indienen, kunnen 
zich niet op artikel 21 beroepen.
4. Fabrikanten en importeurs die 
geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden van minder dan 1 ton per 
jaar vervaardigen of invoeren, alsmede 
downstreamgebruikers, kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur bij het ECA indienen.
5. Het ECA neemt de overeenkomstig de 
leden 1 tot en met 4 ingediende informatie 
op in een databank. Het verleent 
fabrikanten en importeurs die 
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overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 
informatie over een stof hebben ingediend, 
toegang tot de over die stof beschikbare 
gegevens. De bevoegde instanties van de 
lidstaten hebben eveneens toegang tot deze 
gegevens.

Motivering

Komt in Titel III te vervallen omdat de preregistratie systematisch in Titel II bis via de 
registratie moet worden geregeld (zie met name artikel 20 bis en 22 bis). Preregistratie is met 
het oog op vermindering van het aantal dierproeven niet noodzakelijk.

Amendement 127
Artikel 27, lid 1

1. Alle fabrikanten en importeurs die 
overeenkomstig artikel 26 voor dezelfde 
geleidelijk geïntegreerde stof informatie bij
het ECA hebben ingediend zijn deelnemer 
aan een informatie-uitwisselingsforum voor 
die stof (substance information exchange 
forum, SIEF).

1. Alle fabrikanten en importeurs die 
overeenkomstig artikel 22 bis voor dezelfde 
geleidelijk geïntegreerde stof informatie bij 
het ECA hebben ingediend zijn deelnemer 
aan een informatie-uitwisselingsforum voor 
die stof (substance information exchange 
forum, SIEF).

Motivering

Vervolgwijziging, daar artikel 26 bis is geschrapt. De gegevens moeten thans in artikel 22 bis 
in het stoffenregister worden opgenomen.

Amendement 128
Artikel 28, lid 1, alinea 1

1. Voordat proeven op gewervelde dieren 
worden uitgevoerd om aan de informatie-
eisen voor registratie te voldoen, onderzoekt 
een SIEF-deelnemer of reeds een relevant 
onderzoek beschikbaar is door de in 
artikel 26 bedoelde databank te raadplegen 
en door informatie bij zijn SIEF in te 
winnen. Indien binnen het SIEF een relevant 
onderzoek beschikbaar is, verzoekt een 
deelnemer aan het SIEF die een proef op 
gewervelde dieren zou moeten uitvoeren 

1. Voordat proeven op gewervelde dieren 
worden uitgevoerd om aan de informatie-
eisen voor registratie te voldoen, onderzoekt 
een SIEF-deelnemer of reeds een relevant 
onderzoek beschikbaar is door de in 
artikel 22 ter bedoelde stoffenregister te 
raadplegen en door informatie bij zijn SIEF
in te winnen. Indien binnen het SIEF een 
relevant onderzoek beschikbaar is, verzoekt 
een deelnemer aan het SIEF die een proef op 
gewervelde dieren zou moeten uitvoeren om 
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binnen twee maanden na de in artikel 26, 
lid 2, vastgestelde termijn om het verslag 
van dat onderzoek. 

het verslag van dat onderzoek. 

Motivering

Vervolgwijziging, daar artikel 26 bis is geschrapt. De gegevens moeten thans in artikel 22 bis 
in het stoffenregister worden opgenomen.

Het verzoek om verslagen van bestaande onderzoeken op gewervelde dieren moet niet aan 
een termijn worden gebonden, aangezien onderzoeken reeds noodzakelijk zijn voor de 
opstelling van kerngegevens overeenkomstig artikel 22 ter of op het ogenblik van registratie. 
Voorts moet het mogelijk zijn ook reeds eerder het onderzoek op te vragen, als bij voorbeeld 
het voornemen bestaat vroeger tot registratie over te gaan.

Amendement 129
Artikel 28, lid 2

2. Indien binnen het SIEF geen relevant 
onderzoek dat proeven op gewervelde dieren 
omvat beschikbaar is, neemt de deelnemer 
contact op met andere deelnemers aan het 
SIEF die informatie over hetzelfde of een 
soortgelijk gebruik van de stof hebben 
ingediend en die mogelijk dat onderzoek 
moeten verrichten. Zij nemen alle redelijke 
stappen om overeenstemming te bereiken 
over de vraag welke deelnemer het 
onderzoek namens de anderen verricht.

2. Indien binnen het SIEF geen relevant 
onderzoek dat proeven op gewervelde dieren 
omvat beschikbaar is, neemt de deelnemer 
contact op met andere deelnemers aan het 
SIEF die informatie over hetzelfde of een 
soortgelijk gebruik van de stof of over 
gebruiks- en blootstellingscategorieën 
hebben ingediend en die mogelijk dat 
onderzoek moeten verrichten. Zij nemen alle 
redelijke stappen om overeenstemming te 
bereiken over de vraag welke deelnemer het 
onderzoek namens de anderen verricht.

Amendement 130
Artikel 28 bis, titel (nieuw)

Aansprakelijkheid en juridische 
bescherming

Amendement 131
Artikel 28 bis, lid 1 (nieuw)

(1). Tenzij anders bepaald, is het 
Agentschap verantwoordelijk voor 
besluiten overeenkomstig deze titel. 
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Motivering

De bevoegdheden van het Agentschap moeten voor de duidelijkheid voor de hele Titel III 
uitdrukkelijk worden vermeld.

Amendement 132
Artikel 28 bis, lid 2 (nieuw)

(2) Tegen de besluiten van het Agentschap 
overeenkomstig deze Titel kan 
overeenkomstig de artikelen 87,88 en 89 
bezwaar worden aangetekend.

Motivering

Het recht van bezwaar moet hier centraal worden vastgelegd en niet steeds opnieuw vermeld.

Amendement 133
Artikel 29, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Dit geldt niet voor stoffen en preparaten die 
in hoeveelheden van minder dan 1 kg per 
jaar of als eenmalige leverantie voor 
wetenschappelijke doelen en ontwikkeling 
in omloop worden gebracht.

Motivering
Het is buiten verhouding als voor uiterst geringe hoeveelheden of voor eenmalige leveranties 
(bij voorbeeld voor een docent in het hoger onderwijs) een veiligheidsinformatieblad moet 
worden opgesteld. 

Amendement 134
Artikel 29, lid 3

3. Wanneer een preparaat overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn 1999/45/EG 
niet aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, maar in een afzonderlijke 
concentratie van ≥ 1 gewichtspercent voor 
niet-gasvormige preparaten en ≥ 0,2 
volumepercent voor gasvormige preparaten 
ten minste één stof met gevaarlijke effecten 
voor de gezondheid of het milieu dan wel 
één stof waarvoor in de Gemeenschap 

3. Wanneer een preparaat overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn 1999/45/EG 
niet aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, maar in een afzonderlijke 
concentratie van ≥ 1 gewichtspercent voor 
niet-gasvormige preparaten en ≥ 0,2 
volumepercent voor gasvormige preparaten 
ten minste één stof met gevaarlijke effecten 
voor de gezondheid of het milieu dan wel 
één stof waarvoor in de Gemeenschap 
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grenzen voor de blootstelling op het werk 
zijn vastgesteld, bevat, verstrekt de persoon 
die verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van dat preparaat, dat wil zeggen de 
fabrikant, importeur, downstreamgebruiker 
of distributeur, op verzoek van een 
downstreamgebruiker een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis.

grenzen voor de blootstelling op het werk 
zijn vastgesteld, bevat, verstrekt de persoon 
die verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van dat preparaat, dat wil zeggen de 
fabrikant, importeur, downstreamgebruiker 
of distributeur, een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis.

Motivering
Voor gevaarlijke stoffen moet automatisch een veiligheidsinformatieblad worden toegestuurd 
aan de downstreamgebruiker.

Amendement 135
Artikel 30, lid 1

Als een chemische veiligheidsbeoordeling is 
uitgevoerd, worden de desbetreffende 
blootstellingsscenario’s als bijlage bij het 
veiligheidsinformatieblad gevoegd.

Als een chemische veiligheidsbeoordeling is 
uitgevoerd, worden de desbetreffende 
blootstellingsscenario’s of de 
blootstellingscategorieën in de 
desbetreffende secties van het 
veiligheidsinformatieblad beschreven en/of 
elektronisch beschikbaar gesteld.

Motivering

Uitbreiding van een veiligheidsinformatieblad met bijlagen over diverse 
blootstellingscenario's is strijdig met de internationale eisen die momenteel aan een 
veiligheidsinformatieblad worden gesteld. Een groot aantal bijlagen met verschillende 
blootstellingsscenario's is in de praktijk niet te hanteren en resulteert met name voor het MKB 
in een onaanvaardbare rompslomp, daar in het veiligheidsinformatieblad het gebruik van de 
stof en de maatregelen met het oog op risicobeheer worden beschreven. Voorts moet het 
veiligheidsinformatieblad voldoen aan de GHS-eisen.

Amendement 136
Artikel 29, lid 7

7. Voor geïdentificeerd gebruik maakt een 
downstreamgebruiker gebruik van passende 
informatie in het aan hem verstrekte 
veiligheidsinformatieblad.

7. Voor geïdentificeerde 
blootstellingscategorieën maakt een 
downstreamgebruiker gebruik van passende 
informatie in het aan hem verstrekte 
veiligheidsinformatieblad.
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Motivering

Het zou overbodige moeite zijn uitsluitend omdat de verordening van kracht werd opnieuw 
veiligheidsinformatiebladen te moeten sturen, ofschoon de consumenten hierover reeds 
beschikken.

Amendement 137
Artikel 29, lid 8, inleidende formule

8. Het veiligheidsinformatieblad wordt 
uiterlijk ten tijde van de eerste levering van 
een stof na de inwerkingtreding van deze 
verordening op papier of elektronisch 
verstrekt. De leveranciers passen het 
onverwijld aan in de volgende gevallen:

8. Het veiligheidsinformatieblad wordt 
uiterlijk ten tijde van de eerste levering van 
een stof na de inwerkingtreding van deze 
verordening op papier of elektronisch 
verstrekt, indien vóór de inwerkingtreding 
van deze verordening niet reeds een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
artikel 29, lid 6 beschikbaar is gesteld. De 
leveranciers passen het onverwijld aan in de 
volgende gevallen:

Motivering

Het zou overbodige moeite zijn uitsluitend omdat de verordening van kracht werd opnieuw 
veiligheidsinformatiebladen te moeten sturen, ofschoon de consumenten hierover reeds 
beschikken.

Amendement 138
Artikel 30, titel

Verplichting om informatie downstream te 
verstrekken voor stoffen en preparaten 
waarvoor geen veiligheidsinformatieblad 
vereist is

Verplichting om informatie downstream te 
verstrekken voor stoffen en preparaten 
waarvoor een veiligheidsinformatieblad 
wordt verstrekt

Amendement 139
Artikel 30, lid 1, inleidende formule

1. Alle actoren in de toeleveringsketen van 
een stof als zodanig of in een preparaat die 
geen veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig artikel 29 hoeven te
verstrekken, verstrekken de volgende 
informatie downstream aan de onmiddellijke 

1. Alle actoren in de toeleveringsketen van 
een stof als zodanig of in een preparaat die 
geen veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig artikel 29 verstrekken, 
verstrekken de volgende informatie 
downstream aan de onmiddellijke 
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downstreamgebruiker of distributeur: downstreamgebruiker of distributeur:

Motivering

Het voorschrift mag niet worden toegepast indien - ook indien hiertoe overeenkomstig artikel 
29 geen verplichting bestaat - een veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt.

Amendement 140
Artikel 30, lid 1, letter a)

a) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar; 

schrappen

Motivering

Het is niet nodig dat het registratienummer voor niet als gevaarlijk ingedeelde stoffen in 
preparaten in het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld, terwijl voor gevaarlijke 
preparaten met een veiligheidsinformatieblad uitsluitend de gevaarlijke samenstellende 
stoffen en niet de ongevaarlijke met vermelding van het registratienummer moeten worden 
verstrekt.

Amendement 141
Artikel 34, lid 2

2. Elke downstreamgebruiker heeft het recht 
een bepaald gebruik schriftelijk aan de 
fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker die hem een stof 
levert mee te delen teneinde er een 
geïdentificeerd gebruik van te maken.
Daarbij verstrekt hij voldoende informatie 
om zijn leverancier in staat te stellen een 
blootstellingsscenario voor dit gebruik op te 
stellen in het kader van de chemische 
veiligheidsbeoordeling door de leverancier.

2. Elke downstreamgebruiker heeft het recht 
een bepaald gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën schriftelijk aan de 
fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker die hem een stof 
levert mee te delen teneinde er een 
geïdentificeerd gebruik van te maken. 
Daarbij verstrekt hij voldoende informatie 
om zijn leverancier in staat te stellen 
hiermee in het kader van de chemische 
veiligheidsbeoordeling rekening te houden.

Motivering

In plaats van afzonderlijke wijzen van gebruik te vermelden, moet het voldoende zijn 
gebruiks- en blootstellingscategorieën aan te geven, opdat consumenten hun toeleveranciers 
geen bedrijfs- en zakengeheimen hoeven te openbaren.

Amendement 142
Artikel 34, lid 3
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3. Voor geregistreerde stoffen voldoet de 
fabrikant of importeur aan de verplichting 
van artikel 13 voordat hij de stof levert aan 
de downstreamgebruiker die het verzoek 
doet, mits het verzoek ten minste een maand 
voor de levering is gedaan, of binnen een 
maand na het verzoek indien dat later is. 
Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen 
voldoet de fabrikant of importeur aan dit 
verzoek en aan de verplichtingen van 
artikel 13 voor het verstrijken van de 
desbetreffende in artikel 21 gestelde termijn, 
mits de downstreamgebruiker zijn verzoek 
ten minste twaalf maanden voor die uiterste 
termijn doet.

3. Voor geregistreerde stoffen voldoet de 
fabrikant of importeur aan de verplichting 
van artikel 13 voordat hij de stof levert aan 
de downstreamgebruiker die het verzoek 
doet of die kennis geeft van gebruiks- en 
blootstellingscategorieën, mits het verzoek 
ten minste een maand voor de levering is 
gedaan, of binnen een maand na het verzoek 
indien dat later is. Voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen voldoet de fabrikant of 
importeur aan dit verzoek en aan de 
verplichtingen van artikel 13 voor het 
verstrijken van de desbetreffende in 
artikel 21 gestelde termijn, mits de 
downstreamgebruiker zijn verzoek ten 
minste twaalf maanden voor die uiterste 
termijn doet.

Amendement 143
Artikel 34, lid 4, alinea 1

4. De downstreamgebruiker van een stof, als 
zodanig of in een preparaat, stelt een 
chemisch veiligheidsrapport overeenkomstig 
bijlage XI op voor elk gebruik dat niet 
overeenkomt met de voorwaarden die 
beschreven zijn in een blootstellingsscenario 
dat hem in een veiligheidsinformatieblad is 
verstrekt.

4. De downstreamgebruiker van een stof, als 
zodanig of in een preparaat, stelt een 
chemisch veiligheidsrapport overeenkomstig 
bijlage XI op voor elk gebruik dat of voor 
iedere gebruiks- en blootstellingscategorie 
die niet overeenkomt met de voorwaarden 
die beschreven zijn in een 
blootstellingsscenario of in de genoemde 
gebruiks en blootstellingscategorieën dat 
hem in een veiligheidsinformatieblad is 
verstrekt. Dit geldt uitsluitend voor stoffen 
vanaf 1 ton/jaar.

Motivering

Downstreamgebruikers, met name het MKB, moet niet voor ieder afzonderlijk gebruik dat 
afwijkt van dat door de toeleverancier, een veiligheidsinformatieblad te hoeven opstellen, 
maar uitsluitend indien wordt afgeweken van de gebruiks- en blootstellingscategorieën. De 
kwantitatieve drempel is noodzakelijk omdat de downstreamgebruikers anders zelfs voor 
kleine hoeveelheden een veiligheidsinformatieblad moeten opstellen en de  
producenten/importeurs zelf niet.

Amendement 144
Artikel 35, lid 1
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1. Elke downstreamgebruiker meldt, 
alvorens met een bepaald gebruik van een 
door een actor eerder in de toeleveringsketen 
overeenkomstig artikel 5 of 16 
geregistreerde stof te beginnen, de in lid 2 
van dit artikel genoemde informatie aan het 
ECA indien hem een 
veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt 
dat een blootstellingsscenario omvat en de 
downstreamgebruiker de stof niet 
overeenkomstig de in dat 
blootstellingsscenario beschreven 
voorwaarden gebruikt.

1. Elke downstreamgebruiker meldt, 
alvorens met een bepaald gebruik volgens 
een gebruiks- en blootstellingscategorie van 
een door een actor eerder in de 
toeleveringsketen overeenkomstig artikel 5 
of 16 geregistreerde stof te beginnen, de in 
lid 2 van dit artikel genoemde informatie aan 
het ECA indien hem een 
veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt 
dat een blootstellingsscenario bij voorbeeld 
een gebruiks- en blootstellingscategorie 
omvat en de downstreamgebruiker de stof 
niet overeenkomstig de aldaar beschreven 
voorwaarden gebruikt.

Amendement 145
Artikel 35, lid 2, letter e)

e) een beknopte algemene beschrijving van 
de vormen van gebruik;

e) een beknopte algemene beschrijving van 
de vormen van gebruik resp. gebruiks- en 
blootstellingscategorieën;

Amendement 146
Artikel 35, lid 2, letter f)

f) een voorstel voor aanvullende proeven op 
gewervelde dieren, indien hij die nodig acht 
om zijn chemische veiligheidsbeoordeling 
te completeren.

Schrappen

Motivering

Het voorstel inzake aanvullende proeven met gewervelde dieren kan vervallen, aangezien de 
beschrijving van de tot dusverre door producenten/importeurs niet in overweging genomen 
blootstellingscategorie overeenkomstig artikel 35, lid 2, letter e) in verband met de nieuwe 
Bijlage IX bis reeds de desbetreffende proeven omvat.

Amendement 147
Artikel 38, lid 1

1. In de artikelen 39 tot en met 43 wordt 
onder “de bevoegde instantie” verstaan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 

1. In de artikelen 39 tot en met 46 wordt 
onder “de bevoegde instantie” verstaan het 
Agentschap.



PE 357.851v01-00 72/124 PA\566105NL.doc

NL

vervaardiging plaatsvindt of waar de 
importeur is gevestigd.

Motivering

Ter waarborging van uniformiteit, juridische zekerheid en doelmatigheid moet het 
Agentschap verantwoordelijk zijn voor alle beoordelingsbelangen en het moet voor alle 
aspecten van de beoordeling als enige bevoegd zijn tot het nemen van besluiten.

Amendement 148
Artikel 38, lid 2

2. Indien verschillende fabrikanten of 
importeurs overeenkomstig artikel 10 of 17 
een consortium hebben gevormd, wordt 
onder “de bevoegde instantie” verstaan de 
bevoegde instantie van de fabrikant of 
importeur die overeenkomstig artikel 10 of 
17 namens de anderen gegevens bij het 
ECA indient.

schrappen

Amendement 149
Artikel 39, lid 1

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in 
de bijlagen VII en VIII vermelde 
informatie voor een stof.

schrappen

Motivering

Het beschikbaar stellen van voorstellen voor proeven komt niet ter sprake, aangezien bij de 
registratie reeds alle voor veilig gebruik relevante gegevens zijn overgedragen. Het voorstel 
voor een proef ten behoeve van de bevoegde instantie/het bevoegde agentschap komt dan ook 
te vervallen.

Amendement 150
Artikel 39, lid 2

2. De bevoegde instantie stelt op basis van 
het in lid 1 bedoelde onderzoek een ontwerp 
op van een van de volgende besluiten en dat 

schrappen
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besluit wordt volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49 vastgesteld:
a) een besluit waarbij de betrokken 
registranten of downstreamgebruikers 
worden verplicht de voorgestelde proef uit 
te voeren en waarbij een uiterste termijn 
wordt gesteld voor de indiening van de 
samenvatting van de testresultaten, of de 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, 
indien vereist uit hoofde van bijlage I;
b) een besluit als bedoeld onder a), waarbij 
echter de voorwaarden waaronder de proef 
moet worden uitgevoerd worden gewijzigd;
c) een besluit waarbij het voorstel voor de 
proef wordt afgewezen.

Amendement 151
Artikel 39, lid 3

3. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie.

schrappen

Amendement 152
Artikel 40, lid 1, inleidende formule

1. De bevoegde instantie kan elke registratie 
onderzoeken om deze op een van de 
volgende punten, of op beide punten, te 
controleren:

1. Het Agentschap kan elke registratie 
onderzoeken om deze op een van de 
volgende punten, of op beide punten, te 
controleren:

Amendement 153
Artikel 40, lid 1, letter a)

a) of de informatie in de overeenkomstig 
artikel 9 ingediende technische dossiers aan 
de voorschriften van de artikelen 9, 11 en 12
en de bijlagen IV tot en met VIII voldoet;

a) of de informatie in de overeenkomstig de 
artikelen 9, 12 en 13 ingediende technische 
dossiers aan de voorschriften van deze 
artikelen en de bijbehorende bijlagen 
voldoet;

Amendement 154
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Artikel 40, lid 1, letter b)

b) of de in de technische dossiers 
ingediende aanpassingen van de 
standaardinformatie en de motiveringen 
ervan aan de voorschriften voor die 
aanpassingen van de bijlagen V tot en met 
VIII en aan de algemene regels van 
bijlage IX voldoen.

schrappen

Motivering

Het Agentschap moet de mogelijkheden krijgen alle beschikbaar gestelde documenten te 
onderzoeken ( eveneens het rapport over de veiligheid van stoffen en de 
veiligheidsinformatiebladen).

Amendement 155
Artikel 40, lid 2

2. Op basis van een onderzoek uit hoofde 
van lid 1 kan de bevoegde instantie een 
ontwerp-besluit opstellen waarbij de 
registrant of registranten worden verplicht 
de informatie in te dienen die nodig is om de 
registratie(s) aan de desbetreffende 
informatie-eisen te laten voldoen en dat 
besluit wordt volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49 vastgesteld.

2. Op basis van een onderzoek uit hoofde 
van lid 1 kan het Agentschap een ontwerp-
besluit opstellen waarbij de registrant of 
registranten worden verplicht de informatie 
in te dienen die nodig is om de registratie(s) 
aan de desbetreffende informatie-eisen te 
laten voldoen en dat besluit wordt volgens 
de procedure van de artikelen 48 en 49 
vastgesteld.

Amendement 156
Artikel 41, lid 1

1. De bevoegde instantie onderzoekt alle 
informatie die ingevolge een besluit uit 
hoofde van artikel 39 of 40 wordt ingediend 
en stelt zo nodig passende ontwerp-besluiten 
overeenkomstig artikel 39 of 40 op.

1. Het Agentschap onderzoekt alle 
informatie die ingevolge een besluit uit 
hoofde van artikel 40 wordt ingediend en 
stelt zo nodig passende ontwerp-besluiten 
overeenkomstig artikel 40 op.

Amendement 157
Artikel 41, lid 2

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
voltooid gebruikt de bevoegde instantie de 

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
voltooid stelt het Agentschap de Commissie, 
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met deze beoordeling verkregen informatie 
voor de toepassing van artikel 43 ter, lid 1, 
artikel 56, lid 3, en artikel 66, lid 2, en 
verstrekt de verkregen informatie aan de 
Commissie, het ECA en de overige 
lidstaten. De bevoegde instantie stelt de 
Commissie, het ECA, de registrant en de 
bevoegde instanties van de overige lidstaten 
in kennis van haar conclusies over de vraag 
of en hoe de verkregen informatie moet 
worden gebruikt.

het ECA, de registrant en de bevoegde 
instanties van de overige lidstaten in kennis 
van haar conclusies over de vraag of en hoe 
de voor de toepassing van artikel 56, lid 3 
en artikel 66, lid 2 verkregen informatie
moet worden gebruikt.

Motivering

De op basis van de beoordeling verkregen gegevens kunnen eventueel worden gebruikt voor 
toelatings- of beperkingsprocedures.

Amendement 158
Artikel 42, lid 1

1. Een bevoegde instantie die krachtens 
artikel 39 begint met de beoordeling van 
een voorstel voor een proef, deelt dit aan 
het ECA mee.

schrappen

Motivering

Het beschikbaar stellen van voorstellen voor proeven komt niet ter sprake, aangezien bij de 
registratie reeds alle voor veilig gebruik relevante gegevens zijn overgedragen. Het voorstel 
voor een proef ten behoeve van de bevoegde instantie/het bevoegde agentschap komt dan ook 
te vervallen.

Voorts is het onaanvaardbaar tot vijf jaar na beschikbaarstelling van de voorstellen voor 
proeven te moeten wachten op een besluit van de instanties.

Amendement 159
Artikel 42, lid 2

2. De bevoegde instantie stelt binnen 
120 dagen nadat zij een registratie of een 
rapport van een downstreamgebruiker van 
het ECA ontvangt waarin een voorstel voor 
een proef is opgenomen, een ontwerp-

schrappen



PE 357.851v01-00 76/124 PA\566105NL.doc

NL

besluit op overeenkomstig artikel 39, lid 2.

Amendement 160
Artikel 42, lid 3

3. In het geval van geleidelijk geïntegreerde 
stoffen stelt de bevoegde instantie binnen 
de volgende termijnen ontwerp-besluiten op 
overeenkomstig artikel 39, lid 2:

schrappen

a) voor alle binnen de in artikel 21, lid 1, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van de 
bijlagen VII en VIII te voldoen, binnen 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;
b) voor alle binnen de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van 
uitsluitend bijlage VII te voldoen, binnen 
negen jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;
c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen voor proeven 
bevatten, na de onder a) en b) vastgestelde 
uiterste termijnen.

Amendement 161
Artikel 42, lid 4

4. Wanneer de bevoegde instantie van een 
lidstaat haar beoordelingswerkzaamheden 
voor een geleidelijk geïntegreerde stof 
krachtens artikel 39 voltooit, stelt zij het 
ECA daarvan op de hoogte.

schrappen

Amendement 162
Artikel 43, lid 1
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1. Een bevoegde instantie die krachtens 
artikel 40 begint met de beoordeling of een 
registratie aan de voorschriften voldoet, 
deelt dit aan het ECA mee.

schrappen

Motivering

Het beschikbaar stellen van voorstellen voor proeven komt niet ter sprake, aangezien bij de 
registratie reeds alle voor veilig gebruik relevante gegevens zijn overgedragen. 

Amendement 163
Artikel 43, lid 2

2. De bevoegde instantie stelt binnen twaalf 
maanden na het begin van de beoordeling 
van de stof een ontwerp-besluit op 
overeenkomstig artikel 40, lid 2.

2. Het Agentschap stelt binnen twaalf 
maanden na het begin van de beoordeling 
van de stof een ontwerp-besluit op 
overeenkomstig artikel 40, lid 2.

Amendement 164
Artikel 43, lid 3

3. Wanneer de bevoegde instantie van een 
lidstaat haar beoordelingswerkzaamheden 
voor een geleidelijk geïntegreerde stof 
krachtens artikel 40 voltooit, stelt zij het 
ECA daarvan op de hoogte.

schrappen

Amendement 165
Artikel 43 bis

Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen 
voor nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico’s. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de 
blootstelling en de hoeveelheidsklassen. Het 
ECA beslist over de criteria voor het 
toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. De lidstaten gebruiken 
deze criteria bij de opstelling van hun 

Om een uniforme en doorzichtige aanpak te 
waarborgen stelt het ECA van het risico 
afhankelijke criteria op voor besluiten over 
de selectie van stoffen voor de 
stoffenbeoordeling. De beoordelingscriteria 
betreffen de gevaren, de blootstelling en de 
maatregelen in verband met 
risicobeheersing. Van deze criteria moeten 
deel uitmaken de omstandigheden 
waaronder overeenkomstig Titel II 
beschikbaar gestelde gegevens en de 
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voortschrijdende planning. beoordeling van de dossiers overeenkomstig 
Bijlage VI voor risicobeoordeling en 
risicobeheer van een stof en de aangegeven 
manieren van het  gebruik hiervan niet 
voldoende zijn. 

Motivering

Het Agentschap moet beschikken over normen voor de motivering van een besluit over 
ingrijpender beoordeling, en de argumenten voor deze motivering moeten doorzichtig zijn.  
Hiertoe kunnen bij voorbeeld behoren:

Verzoeken om gegevens die verder gaan dan de eisen in de artikelen 9, 12 en 13;

Samenvatting van de resultaten van dossierbeoordelingen van een aantal registraties van 
dezelfde stof of soortgelijke stoffen;

Noodzakelijke afstemming van strijdige resultaten van dossierbeoordelingen van een aantal 
registraties van dezelfde stof of van soortgelijke stoffen.

Amendement 166
Artikel 43 ter, lid 1, inleidende formule

1. Een lidstaat neemt een stof in een 
voortschrijdende planning op om als 
bevoegde instantie voor de toepassing van 
de artikelen 44, 45 en 46 op te treden indien 
die lidstaat, ingevolge de beoordeling van 
een dossier door haar bevoegde instantie 
als bedoeld in artikel 38 of op grond van 
een andere relevante bron, met inbegrip 
van informatie in een of meer 
registratiedossiers, redenen heeft om te 
vermoeden dat de stof een risico voor de 
gezondheid of voor het milieu inhoudt, in 
het bijzonder op basis van:

1. Indien een lidstaat een beoordeling van 
een stof noodzakelijk acht, dan neemt zij 
een besluit overeenkomstig de artikelen 43 
bis, 48 en 49.

Indien het besluit positief uitvalt, neemt het 
Agentschap de stof in kwestie 
overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 
46 op een voortschrijdende planning. Deze 
planning moet gezien het bestaande gevaar 
met voorrang worden behandeld.

Motivering

Met de beoordeling van een stof kan pas worden begonnen als voldaan is aan de criteria 
overeenkomstig artikel 43.
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Amendement 167
Artikel 43 ter, lid 1, letters a) en b)

a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
bioaccumulerend zijn; of

schrappen

b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.

Amendement 168
Artikel 43 ter, lid 2

2. In een voortschrijdende planning als 
bedoeld in lid 1, die een periode van drie 
jaar omvat en jaarlijks wordt aangepast, 
wordt vermeld welke stoffen de lidstaat elk 
jaar van plan is te beoordelen. De lidstaat 
dient de voortschrijdende planning jaarlijks 
uiterlijk op 28 februari bij het ECA en de 
overige lidstaten in. Uiterlijk op 31 maart 
van elk jaar kan het ECA opmerkingen 
maken en kunnen de lidstaten het ECA 
hun opmerkingen doen toekomen of kennis 
geven van hun belangstelling voor het 
beoordelen van een stof.

Uiterlijk op 28 februari van ieder jaar dient 
het Agentschap bij het Comité van lidstaten 
ter goedkeuring een voortschrijdende 
planning in. Deze planning blijft drie jaar 
geldig, wordt ieder jaar bijgewerkt en 
vermeldt de stoffen die het Agentschap per 
jaar denkt te beoordelen.

Het Agentschap moet de registrant(en) 
hierover informeren en de voortschrijdende 
planning op haar website publiceren.

Motivering

Een ingrijpender beoordeling wordt door het Agentschap uitsluitend uitgevoerd als de stof en 
het gebruik ervan voldoen aan de in artikel 43 bis opgesomde criteria voor een dergelijke 
beoordeling.

Amendement 169
Artikel 43 ter, lid 3
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3. Wanneer geen opmerkingen over een 
voortschrijdende planning zijn gemaakt en 
geen andere lidstaat kennis heeft gegeven 
van belangstelling, keurt de lidstaat zijn 
voortschrijdende planning goed. De 
bevoegde instantie van de lidstaat die de 
stof in zijn definitieve voortschrijdende 
driejarenplanning heeft opgenomen, treedt 
als bevoegde instantie op.

schrappen

Motivering

De procedure vervalt, aangezien het Agentschap de voortschrijdende planning zelf opstelt.

Amendement 170
Artikel 43 ter, lid 4

4. Wanneer twee of meer lidstaten dezelfde 
stof in het ontwerp van hun 
voortschrijdende planning hebben 
opgenomen of na de indiening van de 
voortschrijdende planningen kennis 
hebben gegeven van hun belangstelling 
voor het beoordelen van dezelfde stof, 
wordt volgens de procedure van de tweede, 
derde en vierde alinea bepaald welke 
instantie als bevoegde instantie voor de 
toepassing van de artikelen 44, 45 en 46 
optreedt.

schrappen

Het ECA legt het vraagstuk voor aan het 
Comité lidstaten als bedoeld in artikel 72, 
lid 1, onder e), hierna “het Comité 
lidstaten” genoemd, teneinde overeen te 
komen welke instantie als bevoegde 
instantie optreedt, met inachtneming van 
het beginsel dat bij de toewijzing van 
stoffen aan de lidstaten gestreefd wordt 
naar evenredigheid met hun aandeel in het 
totale bruto binnenlands product van de 
Gemeenschap. Waar mogelijk wordt 
voorrang gegeven aan lidstaten die reeds 
een dossier voor de betrokken stof uit 
hoofde van de artikelen 39 tot en met 43 
hebben beoordeeld.
Indien het Comité lidstaten binnen zestig 
dagen na de voorlegging overeenstemming 
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met eenparigheid van stemmen over het 
ontwerp-besluit bereikt, keuren de 
betrokken lidstaten dienovereenkomstig 
hun definitieve voortschrijdende 
planningen goed. De bevoegde instantie 
van de lidstaat die de stof in zijn definitieve 
voortschrijdende driejarenplanning heeft 
opgenomen, treedt als bevoegde instantie 
op.
Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, legt het ECA de 
tegenstrijdige meningen voor aan de 
Commissie, die volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure beslist welke 
instantie als bevoegde instantie zal 
optreden, en keuren de lidstaten 
dienovereenkomstig hun definitieve 
voortschrijdende planningen goed.

Amendement 171
Artikel 43 ter, lid 5

5. Zodra de bevoegde instanties zijn 
vastgesteld, publiceert het ECA de 
definitieve voortschrijdende planningen op 
zijn website.

schrappen

Amendement 172
Artikel 43 ter, lid 6

6. De overeenkomstig de leden 1 tot en met 
4 vastgestelde bevoegde instantie beoordeelt 
overeenkomstig dit hoofdstuk alle stoffen in 
haar voortschrijdende planning.

schrappen

Amendement 173
Artikel 44, lid 1

1. Indien de bevoegde instantie van mening
is dat nadere informatie, waaronder 
eventueel informatie die uit hoofde van de 
bijlagen V tot en met VIII niet vereist is, 

1. Indien het Agentschap van mening is dat 
naast hetgeen wordt geëist in de artikelen 9, 
12 en 13 nadere gegevens nodig zijn stelt zij 
een ontwerp-besluit op, met vermelding van 
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nodig is om duidelijkheid te krijgen over 
het in artikel 43 ter, lid 1, bedoelde 
vermoeden stelt zij een ontwerp-besluit op, 
met vermelding van de redenen, waarbij van 
de registranten wordt geëist dat zij nadere 
informatie indienen. Het besluit wordt 
vastgesteld volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49.

de redenen, waarbij van de registranten 
wordt geëist dat zij nadere informatie 
indienen. Het besluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure van de artikelen 48 en 
49.

Motivering

Het Agentschap kan, in afzonderlijke met redenen omklede gevallen, besluiten te verzoeken 
om  dieper gaande gegevens.

Amendement 174
Artikel 44, lid 4

4. Wanneer de bevoegde instantie haar 
beoordelingswerkzaamheden uit hoofde van 
de leden 1, 2 en 3 voltooit, stelt zij het ECA
daarvan binnen twaalf maanden na het begin 
van de beoordeling van de stof op de hoogte. 
Indien deze uiterste termijn wordt 
overschreden, wordt de beoordeling als
voltooid beschouwd.

4. Wanneer het Agentschap zijn
beoordelingswerkzaamheden uit hoofde van 
de leden 1, 2 en 3 voltooit, stelt zij de 
registrant(en)daarvan binnen twaalf 
maanden na het begin van de beoordeling 
van de stof op de hoogte. Indien deze 
uiterste termijn wordt overschreden, wordt 
de beoordeling als voltooid beschouwd.

Amendement 175
Artikel 45, lid 1

1. De bevoegde instantie baseert haar
beoordeling van een stof op eerdere 
beoordelingen uit hoofde van deze titel. Elk 
ontwerp-besluit waarvoor krachtens 
artikel 44 nadere informatie nodig is, kan 
uitsluitend door gewijzigde omstandigheden 
of verkregen kennis worden 
gerechtvaardigd.

1. Het Agentschap baseert zijn beoordeling 
van een stof op eerdere beoordelingen uit 
hoofde van deze titel. Elk ontwerp-besluit 
waarvoor krachtens artikel 44 nadere 
informatie nodig is, kan uitsluitend door 
gewijzigde omstandigheden of verkregen 
kennis worden gerechtvaardigd.

Amendement 176
Artikel 45, lid 2

2. Om een geharmoniseerde aanpak van 
verzoeken om nadere informatie te 

schrappen
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waarborgen, houdt het ECA toezicht op 
ontwerp-besluiten krachtens artikel 44 en 
stelt het criteria en prioriteiten op. Indien 
passend worden uitvoeringsmaatregelen 
goedgekeurd volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure.

Motivering

Vervolgwijziging aangezien het Agentschap en niet de instantie van de lidstaat 
verantwoordelijk is.

Amendement 177
Artikel 46, lid 1

1. De bevoegde instantie onderzoekt alle 
informatie die ingevolge een besluit uit 
hoofde van artikel 44 is ingediend en stelt zo 
nodig passende ontwerp-besluiten 
overeenkomstig artikel 44 op.

1. Het Agentschap onderzoekt alle 
informatie die ingevolge een besluit uit 
hoofde van artikel 44 is ingediend en stelt zo 
nodig passende ontwerp-besluiten 
overeenkomstig artikel 44 op.

Amendement 178
Artikel 46, lid 2

2. Zodra de beoordeling van de stof is 
voltooid, gebruikt de bevoegde instantie de 
met deze beoordeling verkregen informatie 
voor de toepassing van artikel 56, lid 3, en 
artikel 66, lid 2, en verstrekt zij de 
verkregen informatie aan de Commissie, 
het ECA en de overige lidstaten. De 
bevoegde instantie stelt de Commissie, het 
ECA, de registrant en de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten in kennis van haar 
conclusies over de vraag of en hoe de 
verkregen informatie moet worden gebruikt.

2. Het Agentschap stelt de Commissie, de 
registrant en de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten in kennis van haar 
conclusies over de vraag of en hoe de voor 
de toepassing van artikel 56, lid 3, en 
artikel 66, lid 2 verkregen informatie moet 
worden gebruikt.

Motivering

De gegevens die worden ontleend aan de beoordeling kunnen eventueel worden gebruikt voor 
toelatings- of beperkingsprocedures.

Amendement 179
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Artikel 47, alinea 1, inleidende formule

Op locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten zijn de beoordeling van 
het dossier en de beoordeling van de stof 
niet van toepassing. Wanneer echter kan 
worden aangetoond dat het risico dat 
verbonden is aan het gebruik van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
even zorgwekkend is als het risico dat 
verbonden is aan het gebruik van stoffen 
die krachtens artikel 54 in bijlage XIII 
kunnen worden opgenomen, kan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
locatie zich bevindt:

Het Agentschap en de bevoegde instantie 
van de lidstaat op wier grondgebied de 
locatie zich bevindt, kunnen voor 
tussenproducten de gegevens opvragen die 
overeenkomstig artikel 16 in de 
ondernemingen beschikbaar worden 
gehouden. Het Agentschap kan deze 
gegevens overeenkomstig artikel 40 
beoordelen.

Motivering

Het Agentschap en de bevoegde instantie van de lidstaten moeten ook tussenproducten 
kunnen beoordelen.

Amendement 180
Artikel 47, letters a) en b)

a) van de registrant eisen dat hij nadere 
informatie verstrekt die rechtstreeks 
verband houdt met het vastgestelde risico. 
Bij dit verzoek wordt een schriftelijke 
motivering gevoegd;

schrappen

b) de ingediende informatie onderzoeken 
en zo nodig passende risicobeperkende 
maatregelen nemen voor de in verband met 
de betrokken locatie vastgestelde risico’s.

Amendement 181
Artikel 47, alinea 2

De in de eerste alinea beschreven 
procedure kan uitsluitend door de in die 
alinea bedoelde bevoegde instantie worden 
toegepast.

schrappen

Amendement 182
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Artikel 48, lid 1

1. De bevoegde instantie deelt elk ontwerp-
besluit krachtens de artikelen 39, 40 of 44 
aan de betrokken registrant(en) of 
downstreamgebruiker(s) mee, onder 
vermelding dat zij gerechtigd zijn binnen 
dertig dagen na ontvangst opmerkingen te 
maken. De bevoegde instantie houdt 
rekening met de opmerkingen die zij 
ontvangt en kan het ontwerp-besluit daaraan 
aanpassen.

1. Het Agentschap deelt haar ontwerp-
besluit krachtens de artikelen 40, 43 ter of 
44 aan de betrokken registrant(en) of 
downstreamgebruiker(s) mee, onder 
vermelding dat zij gerechtigd zijn binnen 
dertig dagen na ontvangst opmerkingen te 
maken. Het Agentschap houdt rekening met 
de opmerkingen die zij ontvangt en kan het 
ontwerp-besluit daaraan aanpassen.

Amendement 183
Artikel 48, lid 2

2. Indien een registrant de vervaardiging of 
invoer van de stof heeft beëindigd, stelt hij 
de bevoegde instantie daarvan op de hoogte, 
waardoor zijn registratie haar geldigheid 
verliest en geen nadere informatie over die 
stof kan worden gevraagd, tenzij hij een 
nieuwe registratie indient.

2. Indien een registrant de vervaardiging of 
invoer van de stof heeft beëindigd, stelt hij 
het Agentschap daarvan op de hoogte, 
waardoor een eind komt aan de 
verplichtingen uit hoofde van de registratie
en geen nadere informatie over die stof kan 
worden gevraagd. Indien de registrant de 
productie of de invoer van de stof definitief 
beëindigt, dan wordt zijn registratie na een 
jaar ongeldig, tenzij de registrant zijn 
rechten uit hoofde van de registratie voor 
afloop van deze termijn overdraagt aan een 
derde.

Motivering

Veelal worden productie of invoer slechts voorlopig beëindigd. Het automatische verlies van 
de geldigheid van de registratie is uitsluitend terecht als productie en invoer definitief worden 
beëindigd. Volgens de eerste zin worden de rechten en plichten uit hoofde van de registratie 
onmiddellijk na mededeling van het besluit tot beëindiging opgeschort, de registratie blijft 
volgens de tweede zin nog gedurende een overgangsperiode van een jaar geldig om de 
registrant in staat te stellen de rechtspositie over te dragen op een derde (vgl. artikel 6 ter, lid 
1).

Amendement 184
Artikel 48, lid 3

3. De registrant kan de vervaardiging of 
invoer van de stof beëindigen na onvangst 

3. Het bepaalde in lid 1 is eveneens van 
toepassing wanneer de registrant de 
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van het ontwerp-besluit. In dergelijke 
gevallen stelt hij de bevoegde instantie 
daarvan op de hoogte, waardoor zijn 
registratie haar geldigheid verliest en geen 
nadere informatie over die stof kan worden 
gevraagd, tenzij hij een nieuwe registratie 
indient.

productie of invoer van de stof na 
ontvangst van het voorstel voor een besluit 
beëindigt.

Motivering
De voorgestelde regeling moet ook gelden als de registrant de productie of invoer van de stof 
wenst te beëindigen na ontvangst van het voorstel voor een besluit.

Amendement 185
Artikel 48, lid 4, letter a)

a) wanneer de bevoegde instantie
overeenkomstig bijlage XIV een dossier 
samenstelt waaruit wordt geconcludeerd dat 
op lange termijn een potentieel risico voor 
de mens of het milieu bestaat dat de behoefte 
aan nadere informatie rechtvaardigt;

a) wanneer het Agentschap overeenkomstig 
bijlage XIV een dossier samenstelt waaruit 
wordt geconcludeerd dat op lange termijn 
een potentieel risico voor de mens of het 
milieu bestaat dat de behoefte aan nadere 
informatie rechtvaardigt;

Amendement 186
Artikel 49, lid 1

1. De bevoegde instantie van een lidstaat 
deelt haar ontwerp-besluit overeenkomstig 
de artikelen 39, 40 of 44 aan het ECA mee, 
waarbij zij de eventuele opmerkingen van 
de registrant of downstreamgebruiker 
vermeldt en aangeeft op welke wijze met die 
opmerkingen rekening is gehouden. Het 
ECA verspreidt het ontwerp-besluit, met de 
opmerkingen, onder de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten.

1. Het Agentschap verspreidt zijn ontwerp-
besluiten, met de opmerkingen 
overeenkomstig de artikelen 40, 41, 43, 43 
ter en 44 vervolgens onder de bevoegde 
instanties van de lidstaten.

Motivering

Aansluiting op artikel 43 term lid 1.

Amendement 187
Artikel 49, lid 2
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2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten wijzigingen van het 
ontwerp-besluit aan het ECA voorstellen, 
waarbij zij een kopie aan de bevoegde 
instantie zenden. Het ECA kan binnen 
dezelfde termijn wijzigingen van het 
ontwerp-besluit voorstellen, waarbij het een 
kopie aan de bevoegde instantie zendt.

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
lidstaten wijzigingen van het ontwerp-besluit 
aan het ECA voorstellen.

Motivering

Vervolg wijziging, daar het Agentschap en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 188
Artikel 49, lid 4

4. Indien het ECA een voorstel voor een 
wijziging ontvangt, kan het het ontwerp-
besluit wijzigen. Het ECA legt binnen 
15 dagen na het verstrijken van de in lid 2 
bedoelde termijn van dertig dagen een 
ontwerp-besluit, alsmede de eventueel 
voorgestelde wijzigingen, aan het Comité 
lidstaten voor. Het ECA handelt evenzo 
indien het zelf overeenkomstig lid 2 een 
voorstel tot wijziging heeft gedaan.

4. Indien het ECA een voorstel voor een 
wijziging ontvangt, kan het het ontwerp-
besluit wijzigen. Het ECA onderzoekt het 
voorstel en neemt binnen 15 dagen na het 
verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn 
van dertig dagen een besluit.

Motivering

Vervolg wijziging, daar het Agentschap en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 189
Artikel 49, lid 5

5. Het ECA deelt elk voorstel tot wijziging 
onverwijld aan de betrokken registranten of 
downstreamgebruikers mee en stelt hen in 
staat binnen dertig dagen opmerkingen te 
maken. Het Comité lidstaten houdt 
rekening met eventueel ontvangen 
opmerkingen.

schrappen
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Amendement 190
Artikel 49, lid 6

6. Indien het Comité lidstaten binnen zestig 
dagen na de voorlegging met eenparigheid 
van stemmen overeenstemming over het 
ontwerp-besluit bereikt, neemt het ECA 
dienovereenkomstig zijn besluit.

schrappen

Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, brengt het binnen zestig 
dagen na de voorlegging een advies uit 
overeenkomstig artikel 81, lid 8. Het ECA 
zendt het advies aan de Commissie.

Amendement 191
Artikel 49, lid 7

7. Binnen zestig dagen na ontvangst van 
het advies stelt de Commissie een ontwerp-
besluit op dat volgens de in artikel 130, 
lid 2, bedoelde procedure wordt vastgesteld.

schrappen

Amendement 192
Artikel 49, lid 8

8. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van de leden 3 en 6 kan 
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
beroep worden ingesteld.

8. Tegen de besluiten van het ECA kan 
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
beroep worden ingesteld.

Motivering

Tegen alle besluiten van het Agentschap moet beroep overeenkomstig de artikelen 87 tot en 
met 89 mogelijk zijn.

Amendement 193
Artikel 50, lid 1

1. Indien een registrant of 
downstreamgebruiker een proef namens 
anderen uitvoert, worden de kosten van het 
onderzoek door allen gelijkelijk gedeeld.

schrappen
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Motivering

Is reeds geregeld in lid 4 van het nieuwe artikel 25. Artikel 50 wordt dus overbodig.

Amendement 194
Artikel 51, titel

Verplichtingen van de lidstaten om aan het 
ECA te rapporteren

Verplichtingen om te rapporteren

Motivering

Is reeds geregeld in lid 4 van het nieuwe artikel 25. Artikel 50 wordt dus overbodig.

Amendement 195
Artikel 51

Jaarlijks brengt elke lidstaat uiterlijk op 
28 februari verslag aan het ECA uit over de 
vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de op de bevoegde instanties in die lidstaat 
rustende verplichtingen betreffende het 
onderzoeken van voorstellen voor proeven. 
Het ECA publiceert deze informatie 
onverwijld op zijn website.

Jaarlijks brengt het ECA uiterlijk op 
28 februari verslag uit over de vooruitgang 
die in het voorafgaande kalenderjaar is 
geboekt bij het vervullen van haar
verplichtingen betreffende het onderzoeken 
van voorstellen voor proeven. Het ECA 
publiceert deze informatie onverwijld op 
zijn website.

Motivering

Vervolg wijziging, daar het Agentschap en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 196
Artikel 53, lid 1, letter a)

a) ten aanzien van de vormen van gebruik 
van die stof als zodanig of in een preparaat, 
of de opname van de stof in een voorwerp, 
waarvoor de stof in de handel wordt 

a) ten aanzien van de vormen van gebruik of 
van de gebruiks- en blootstellingscategorie
van die stof als zodanig of in een preparaat, 
of de opname van de stof in een voorwerp, 
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gebracht of waarvoor hij de stof zelf 
gebruikt, overeenkomstig de artikelen 57 tot 
en met 61 vergunning is verleend; of

waarvoor de stof in de handel wordt 
gebracht of waarvoor hij de stof zelf 
gebruikt, overeenkomstig de artikelen 57 tot 
en met 61 vergunning is verleend; of

Amendement 197
Artikel 53, lid 1, letter b)

b) de vormen van gebruik van die stof als 
zodanig of in een preparaat, of de opname 
van de stof in een voorwerp, waarvoor de 
stof in de handel wordt gebracht of waarvoor 
hij de stof zelf gebruikt overeenkomstig 
artikel 55, lid 2, van de vergunningplicht in 
bijlage XIII zijn vrijgesteld; of

b) de vormen van gebruik of van de 
gebruiks- en blootstellingscategorie van die 
stof als zodanig of in een preparaat, of de 
opname van de stof in een voorwerp, 
waarvoor de stof in de handel wordt 
gebracht of waarvoor hij de stof zelf 
gebruikt overeenkomstig artikel 55, lid 2, 
van de vergunningplicht in bijlage XIII zijn 
vrijgesteld; of

Amendement 198
Artikel 53, lid 1, letter e)

e) in gevallen waarin de stof in de handel 
wordt gebracht, een vergunning voor dat 
gebruik aan zijn onmiddellijke 
downstreamgebruiker is verleend.

e) in gevallen waarin de stof in de handel 
wordt gebracht, een vergunning voor dat 
gebruik of van de gebruiks- en 
blootstellingscategorie aan zijn 
onmiddellijke downstreamgebruiker is 
verleend.

Amendement 199
Artikel 53, lid 4

4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het gebruik van stoffen bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés in hoeveelheden van 
maximaal 1 ton per jaar.

4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het gebruik van stoffen bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés.

Motivering

In het kader van wetenschappelijk of op producten en procédés gericht onderzoek en 
ontwikkeling gebruikte stoffen mogen niet beperkt worden tot 1 ton. Hierdoor zou de 
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vernieuwing worden afgeremd.

Amendement 200
Artikel 53, lid 5, letters a) t/m f)

a) gebruik in gewasbeschermingsmiddelen 
die binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 91/414/EEG vallen;

schrappen

b) gebruik in biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
vallen;
c) gebruik als geneesmiddel voor menselijk 
of diergeneeskundig gebruik dat binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EEG) 
nr. 2309/93 en de Richtlijnen 2001/82/EG 
en 2001/83/EG valt;
d) gebruik als levensmiddelenadditief dat 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 89/107/EEG valt;
e) gebruik als toevoegingsmiddel in 
veevoeding die binnen het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 70/524/EEG valt;
f) gebruik als aromastof in levensmiddelen 
die binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG vallen; 

Motivering

Zie artikel 2. Deze stoffen dienen niet in het toepassingsgebied van REACH te vallen.

Amendement 201
Artikel 53, lid 5, letters i bis) (nieuw)

i bis) Stoffen waarvoor geen 
registratieplicht geldt

Motivering

De toelatingsprocedure moet beperkt blijven tot geregistreerde stoffen. Stoffen waarvoor geen 
registratieplicht geldt moeten derhalve eveneens worden vrijgesteld van toelatingsplicht.
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Amendement 202
Artikel 53, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. Lid 1 is niet van toepassing op het 
gebruik van stoffen als zodanig, in 
preparaten of producten die voldoen aan de 
voorwaarden of beperkingen in de bijlagen 
XVI of XVII.

Motivering

In het voorgestelde aanvullende artikel 53, lid 8 wordt duidelijk gemaakt dat reeds door de 
Raad of het Parlement overeenkomstig richtlijn 76/769/EEG, dan wel in de toekomst door de 
Commissie overeenkomstig de procedure in artikel 130 (comitologie) genomen besluiten, niet 
opnieuw hoeven te worden behandeld. De vraag of en in welke mate stoffen en vormen van 
gebruik waarvoor reeds een wettelijke regeling geldt, van deze bepalingen moeten worden 
uitgezonderd, mag niet aan het oordeel van de Commissie worden overgelaten.

Amendement 203
Artikel 55, lid 1, inleidende formule

1. Wanneer wordt besloten stoffen als 
bedoeld in artikel 54 in bijlage XIII op te 
nemen, wordt dat besluit volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
genomen. In het besluit worden van elke stof 
de volgende gegevens vermeld:

1. Wanneer wordt besloten eerder 
overeenkomstig Titel II geregistreerde 
stoffen als bedoeld in artikel 54 in 
bijlage XIII op te nemen, wordt dat besluit 
volgens de in artikel 130, lid 3, bedoelde 
procedure genomen. In het besluit worden 
van elke stof de volgende gegevens vermeld:

Motivering

Alleen voor geregistreerde stoffen kan een toelatingsprocédé op gang worden gebracht. Niet-
geregistreerde stoffen mogen toch niet worden geproduceerd of ingevoerd. Deze aanvulling is 
bedoeld ter verduidelijking.

Amendement 204
Artikel 55, lid 1, letter e)

e) eventueel van de vergunningplicht 
vrijgestelde vormen van gebruik of 
categorieën van gebruik, en de eventuele 
voorwaarden voor die vrijstellingen.

e) eventueel van de vergunningplicht 
vrijgestelde vormen van gebruik of 
gebruiks- en blootstellingscategorieën, en 
de eventuele voorwaarden voor die 
vrijstellingen.
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Amendement 205
Artikel 55, lid 2, inleidende formule

2. Vormen van gebruik of categorieën van 
gebruik kunnen van de vergunningplicht 
worden vrijgesteld. Bij de vaststelling van 
die vrijstellingen wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met het volgende:

2. Vormen van gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën kunnen van de 
vergunningplicht worden vrijgesteld. Bij de 
vaststelling van die vrijstellingen wordt in 
het bijzonder rekening gehouden met het 
volgende:

Amendement 206
Artikel 55, lid 4, letter b)

b) gebruik dat van de vergunningplicht moet 
worden vrijgesteld.

b) gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën die van de 
vergunningplicht moeten worden vrijgesteld.

Amendement 207
Artikel 57, lid 7, letter c)

c) de vormen van gebruik waarvoor de 
vergunning wordt verleend;

c) de vormen van gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën waarvoor de 
vergunning wordt verleend;

Amendement 208
Artikel 59, lid 3

3. Aanvragen kunnen worden ingediend 
voor een of meer stoffen en voor een of 
meer vormen van gebruik. Aanvragen 
kunnen worden ingediend voor eigen 
gebruik van de aanvrager en/of voor gebruik 
waarvoor hij voornemens is de stof in de 
handel te brengen.

3. Aanvragen kunnen worden ingediend 
voor een of meer stoffen en voor een of 
meer vormen van gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën . Aanvragen 
kunnen worden ingediend voor eigen 
gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën van de aanvrager 
en/of voor gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën waarvoor hij 
voornemens is de stof in de handel te 
brengen.

Amendement 209
Artikel 59, lid 4, letter c)
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c) een verzoek om verlening van een 
vergunning, met vermelding van de vormen 
van gebruik waarvoor de vergunning wordt 
aangevraagd, die in voorkomend geval het 
gebruik van de stof in preparaten en/of de 
opname van de stof in voorwerpen 
omvatten;

c) een verzoek om verlening van een 
vergunning, met vermelding van de vormen 
van gebruik of de gebruiks- en 
blootstellingscategorieën waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd, die in 
voorkomend geval het gebruik van de stof in 
preparaten en/of de opname van de stof in 
voorwerpen omvatten;

Amendement 210
Artikel 60, lid 1

1. Indien een aanvraag voor een bepaald 
gebruik van een stof is ingediend, kan een 
latere aanvrager door een door de eerdere 
aanvrager verleende verklaring van toegang 
verwijzen naar de delen van de eerdere 
aanvraag die overeenkomstig artikel 59, 
lid 4, onder d), en artikel 59, lid 5, zijn 
ingediend.

1. Indien een aanvraag voor een bepaald 
gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën van een stof is 
ingediend, kan een latere aanvrager door een 
door de eerdere aanvrager verleende 
verklaring van toegang verwijzen naar de 
delen van de eerdere aanvraag die 
overeenkomstig artikel 59, lid 4, onder d), en 
artikel 59, lid 5, zijn ingediend.

Amendement 211
Artikel 60, lid 2

2. Indien een vergunning voor een bepaald 
gebruik van een stof is verleend, kan een 
latere aanvrager door een door de houder 
van de vergunning verleende verklaring van 
toegang verwijzen naar de delen van de 
aanvraag van de houder van de vergunning 
die overeenkomstig artikel 59, lid 4, 
onder d), en artikel 59, lid 5, zijn ingediend.

2. Indien een vergunning voor een bepaald 
gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën van een stof is 
verleend, kan een latere aanvrager door een 
door de houder van de vergunning verleende 
verklaring van toegang verwijzen naar de 
delen van de aanvraag van de houder van de 
vergunning die overeenkomstig artikel 59, 
lid 4, onder d), en artikel 59, lid 5, zijn 
ingediend.

Amendement 212
Artikel 61, lid 4, letters a) en b)

a) Comité risicobeoordeling: een 
beoordeling van het risico voor de 
gezondheid en/of voor het milieu van de in 
de aanvraag beschreven vormen van gebruik 

a) Comité risicobeoordeling: een 
beoordeling van het risico voor de 
gezondheid en/of voor het milieu van de in 
de aanvraag beschreven vormen van gebruik 
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van de stof; of gebruiks- en blootstellingscategorieën  
van de stof;

b) Comité sociaal-economische analyse: een 
beoordeling van de sociaal-economische 
factoren in verband met de in de aanvraag 
beschreven vormen van gebruik van de stof, 
indien de aanvraag overeenkomstig 
artikel 59, lid 5, wordt ingediend.

b) Comité sociaal-economische analyse: een 
beoordeling van de sociaal-economische 
factoren in verband met de in de aanvraag 
beschreven vormen van gebruik of gebruiks-
en blootstellingscategorieën van de stof, 
indien de aanvraag overeenkomstig 
artikel 59, lid 5, wordt ingediend.

Amendement 213
Artikel 62

Alvorens een stof voor een bepaald 
toegelaten gebruik in de handel te brengen, 
vermelden de houders van de vergunning het 
nummer van de vergunning op het etiket.

Alvorens een stof voor een bepaald 
toegelaten gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën in de handel te 
brengen, vermelden de houders van de 
vergunning het nummer van de vergunning 
op het etiket.

Amendement 214
Artikel 69, lid 2

2. Het ECA publiceert de adviezen van de 
twee comités onverwijld op zijn website.

2. Het ECA publiceert de adviezen van de 
twee comités onverwijld op zijn website met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid 
overeenkomstig artikel 116.

Motivering

Ook in dit geval is artikel 116 van toepassing.

Amendement 215
Artikel 72, lid 1, letter e)

e) een Comité lidstaten, dat verantwoordelijk 
is voor het oplossen van meningsverschillen 
over ontwerp-besluiten die de lidstaten
krachtens titel VI hebben voorgesteld en 
voor de opstelling van het advies van het 
ECA over voorstellen voor indeling en 
etikettering krachtens titel X en voorstellen
voor de vaststelling van zeer zorgwekkende 

e) een Comité lidstaten, dat verantwoordelijk 
is voor het oplossen van meningsverschillen 
over ontwerp-besluiten die het Agentschap 
krachtens titel VI heeft voorgesteld en voor 
de opstelling van het advies van het ECA 
over voorstellen voor de vaststelling van 
zeer zorgwekkende stoffen waarvoor de 
vergunningsprocedure van titel VII moet 



PE 357.851v01-00 96/124 PA\566105NL.doc

NL

stoffen waarvoor de vergunningsprocedure 
van titel VII moet worden toegepast;

worden toegepast;

Motivering

Aanpassing aan wijzigingen in Titel VI.

Amendement 216
Artikel 73, lid 1

1. Het ECA voorziet de lidstaten en de 
instellingen van de Gemeenschap van zo 
goed mogelijk wetenschappelijk en 
technisch advies over vraagstukken in 
verband met chemische stoffen die binnen 
de bevoegdheid van het ECA vallen en 
overeenkomstig deze verordening aan het 
ECA worden voorgelegd.

1. Het ECA voorziet de lidstaten en de 
instellingen van de Gemeenschap van zo 
goed mogelijk wetenschappelijk en 
technisch advies over vraagstukken in 
verband met chemische stoffen die binnen 
de bevoegdheid van het ECA vallen en 
overeenkomstig deze verordening aan het 
ECA worden voorgelegd. In de in de 
verordening vastgestelde gevallen neemt 
het Agentschap juridisch bindende 
besluiten.

Motivering
Deze aanvulling dient uitsluitend ter verduidelijking van de taak van het Agentschap als 
besluitvormend orgaan, zoals beschreven in de mededeling van de Commissie "Kader voor 
Europese regelgevende agentschappen" (COM(2002)0718 def.

?

Amendement 217
Artikel 85, lid 1

1. De kamer van beroep bestaat uit een 
voorzitter en twee andere leden.

1. De kamer van beroep bestaat uit een in 
een lidstaat als rechter toegelaten voorzitter 
en twee andere leden.

Motivering

Gezien de taken van de kamer van beroep moet een rechter het voorzitterschap bekleden.

Amendement 218
Artikel 87, lid 1

1. Tegen de besluiten van het ECA Tegen de 1. Tegen de besluiten van het ECA kan 
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besluiten van het ECA uit hoofde van 
artikel 7, artikel 18, artikel 25, lid 4, derde 
alinea, artikel 28, lid 2, eerste alinea, 
artikel 49, artikel 115, lid 4, of artikel 116 
kan beroep worden ingesteld kan beroep 
worden ingesteld.

beroep worden ingesteld.

Motivering

Als beginsel moet het mogelijk zijn tegen ieder besluit van het Agentschap beroep aan te 
tekenen.

Amendement 219
Artikel 95, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Geldt niet voor productie- en 
invoerhoeveelheden van maximaal 100 
ton/jaar.

Motivering

De kosten zijn bij deze kwantitatieve beperkingen buitensporig.

Amendement 220
Artikel 109

Deze titel is van toepassing op: schrappen
a) stoffen waarvoor registratie door een 
fabrikant of importeur verplicht is;
b) stoffen die binnen het toepassingsgebied 
van artikel 1 van Richtlijn 67/548/EEG 
vallen, die overeenkomstig die richtlijn aan 
de criteria voor indeling als gevaarlijk 
voldoen en die hetzij als zodanig, hetzij in 
een preparaat in hoeveelheden boven de 
concentratiegrenswaarden van 
Richtlijn 1999/45/EG voor indeling van het 
preparaat als gevaarlijk in de handel 
worden gebracht.

Motivering

Een afzonderlijk indelings- en etiketteringsregister is overbodig, daar indeling en etikettering 
in het kader van de registratie of van de kerngegevens worden gemeld. Deze gegevens zijn 
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beschikbaar in een gegevensbestand dat het Agentschap overeenkomstig artikel 73, lid 2, 
letter d) aanlegt en bijhoudt. Een aanvullende meldplicht voor het aanleggen van een 
dergelijk register vormt een onnodige belasting voor producenten en importeurs, zonder dat 
aanvullende gegevens worden verkregen.

Amendement 221
Artikel 110, lid 1

1. Een importeur of fabrikant, of een groep 
importeurs of fabrikanten, die een stof in 
de handel brengt die binnen het 
toepassingsgebied van artikel 109 valt, 
verstrekt het ECA de volgende informatie 
voor opname in de inventaris als bedoeld in 
artikel 111, tenzij deze reeds ten behoeve 
van de registratie is ingediend:

schrappen

a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur die verantwoordelijk is voor het 
in de handel brengen van de stoffen;
b) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
c) de indeling van de stoffen naar graad 
van gevaarlijkheid als gevolg van de 
toepassing van de artikelen 4 en 6 van 
Richtlijn 67/548/EEG;
d) de gevarenetiketten van de stoffen als 
gevolg van de toepassing van de 
artikelen 23, 24 en 25 van 
Richtlijn 67/548/EEG;
e) in voorkomend geval, de specifieke 
concentratiegrenswaarden als gevolg van 
de toepassing van artikel 4, lid 4, van 
Richtlijn 67/548/EEG en de artikelen 4 tot 
en met 7 van Richtlijn 1999/45/EG.

Amendement 222
Artikel 110, lid 2

2. Voor de indiening van deze informatie 
gebruikt de fabrikant of importeur de 
overeenkomstig artikel 108 gespecificeerde 
structuur.

schrappen



PA\566105NL.doc 99/124 PE 357.851v01-00

NL

Amendement 223
Artikel 110, lid 3

3. Wanneer de verplichting krachtens lid 1 
leidt tot verschillende vermeldingen in de 
inventaris voor dezelfde stof, stellen de 
kennisgevers en registranten alles in het 
werk om een overeengekomen vermelding 
in de inventaris tot stand te brengen.

schrappen

Amendement 224
Artikel 110, lid 4

4. De in lid 1 vermelde informatie wordt 
door de kennisgever(s) steeds aangepast 
wanneer:

schrappen

a) nieuwe wetenschappelijke of technische 
informatie beschikbaar komt die leidt tot 
een wijziging van de indeling en de 
etikettering van de stof;
b) kennisgevers en registranten van 
verschillende vermeldingen voor een stof 
overeenkomstig lid 3 een overeengekomen 
vermelding tot stand brengen.

Amendement 225
Artikel 111, lid 1

1. Het ECA zorgt voor het opzetten en 
beheren van een inventaris van indelingen 
en etiketteringen in de vorm van een 
databank, waarin de informatie als bedoeld 
in artikel 110, lid 1, wordt opgenomen, voor 
zowel informatie waarvan krachtens 
artikel 110, lid 1, kennis is gegeven, als 
informatie die ten behoeve van een 
registratie is ingediend. De niet-
vertrouwelijke informatie in deze databank, 
als bedoeld in artikel 116, lid 1, is openbaar 
toegankelijk. Het ECA verleent de 
kennisgevers en registranten die informatie 
over een stof hebben ingediend, toegang tot 

schrappen
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de overige gegevens die over die stof in de 
inventaris beschikbaar zijn.
Bij ontvangst van aangepaste informatie 
overeenkomstig artikel 110, lid 4, past het 
ECA de inventaris aan.

Amendement 226
Artikel 111, lid 2

Behalve de in lid 1 bedoelde informatie, 
legt het ECA in voorkomend geval voor 
elke vermelding de volgende informatie 
vast:

schrappen

a) of voor de vermelding een 
geharmoniseerde indeling en etikettering 
op Gemeenschapsniveau bestaat, door 
opname in bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG;
b) of het een overeengekomen vermelding 
van twee of meer kennisgevers of 
registranten betreft;
c) het registratienummer of de 
registratienummers, indien beschikbaar.

Amendement 227
Artikel 112, lid 1

1. Een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau wordt 
vanaf de inwerkingtreding van deze 
verordening uitsluitend aan bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG toegevoegd voor de 
indeling van een stof als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 of 3, 
of als inhalatieallergeen. De bevoegde 
instanties van de lidstaten kunnen daartoe 
bij het ECA overeenkomstig bijlage XIV 
voorstellen voor geharmoniseerde indeling 
en etikettering indienen.

schrappen
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Amendement 228
Artikel 112, lid 2

2. Het Comité lidstaten brengt een advies 
uit over het voorstel en stelt de betrokken 
partijen in de gelegenheid opmerkingen te 
maken. Het ECA zendt dit advies en de 
eventuele opmerkingen naar de Commissie, 
die overeenkomstig artikel 4, lid 3, van 
Richtlijn 67/548/EEG een besluit neemt.

schrappen

Amendement 229
Artikel 113

De verplichtingen van artikel 110 zijn van 
toepassing vanaf de krachtens artikel 21, 
lid 1, vastgestelde termijn.

schrappen

Amendement 230
Artikel 114, lid 1

1. Elke tien jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

1. Elke twee jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

De verslagen moeten o.m. gegevens 
bevatten over toezicht- en 
controlemaatregelen die zijn uitgevoerd, 
over vastgestelde overtredingen en de 
sancties daartegen, alsook over problemen 
in verband met de tenuitvoerlegging van de 
verordening.

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.

Het eerste verslag wordt echter één jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.

Motivering

Met het oog op de uniforme omzetting van de verordening moeten de verslagperioden voor de 
lidstaten aanmerkelijk worden ingekort. Alleen op die manier kunnen verkeerde 
ontwikkelingen in een vroeg stadium worden rechtgetrokken. Ook aan de inhoud van de 
verslagen moeten minimumeisen worden gesteld om een zekere kwaliteit te waarborgen.
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Amendement 231
Artikel 114, lid 2

2. Elke tien jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

2. Elke twee jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

Het eerste verslag wordt echter twee jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

Motivering

Met het oog op de uniforme omzetting van de verordening moeten de verslagperioden ook 
voor het Agentschap aanmerkelijk worden ingekort. Alleen op die manier kunnen verkeerde 
ontwikkelingen in een vroeg stadium worden rechtgetrokken.?

Amendement 232
Artikel 114, lid 3

3. Elke tien jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie is opgenomen.

3. Elke twee jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie is opgenomen.

Het eerste verslag wordt echter zes jaar na de 
datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving gepubliceerd.

Het eerste verslag wordt echter twee jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving gepubliceerd.

Motivering

Aangezien de verordening uniformisering tot doel heeft zijn verslagperioden van tien jaar te 
lang. CEFIC is van mening dat een verslagleggingsstelsel moet worden opgezet in het kader 
waarvan ieder jaar verslagen worden opgesteld.

Amendement 233
Artikel 116, lid 1, inleidende formule

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd:

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd, tenzij producent 
of importeur in voorkomende gevallen het 
tegendeel aantonen:
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Motivering

Incidenteel moet het mogelijk zijn af te wijken van de regel dat sommige gegevens niet 
vertrouwelijk zijn. In dit soort op zichzelf staande gevallen moet het aan producent/importeur 
worden overgelaten redenen aan te voeren oom ook in artikel 116, lid 1 genoemde gegevens 
vertrouwelijk te behandelen.

Amendement 234
Artikel 116, lid 1, letter a)

a) de handelsnaam of -namen van de stof; schrappen

Motivering

De handelsnaam van de stof kan voor een andere marktdeelnemer een gevoelig gegeven zijn, 
daar inzicht zou kunnen ontstaan in de commerciële betrekkingen tussen producenten en 
consumenten. Deze gegevens moeten overeenkomstig lid 2 uitdrukkelijk als vertrouwelijk 
worden beschouwd.

Amendement 235
Artikel 116, lid 1, letter b)

b) voor gevaarlijke stoffen in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG, de naam in de 
IUPAC-nomenclatuur;

b) voor gevaarlijke stoffen in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG, de naam in de 
IUPAC-nomenclatuur, tenzij afwijkende 
bepalingen in bijlage Ibis bij deze 
verordening of artikel 15 van richtlijn 
1999/45/EG van toepassing zijn;

Motivering

Logische aansluiting op de eisen inzake het veiligheidsinformatieblad en bestaande 
voorschriften inzake indeling en etikettering.

Amendement 236
Artikel 116, lid 1, letter c)

c) in voorkomend geval, de naam van de stof 
volgens de Einecs;

c) in voorkomend geval, de naam van de stof 
volgens de Einecs, indien de stof gevaarlijk 
is in de zin van richtlijn 67/548/EEG, tenzij 
afwijkende bepalingen in bijlage Ibis bij 
deze verordening of artikel 15 van richtlijn 
1999/45/EG van toepassing zijn;
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Amendement 237
Artikel 116, lid 1, letter f)

f) overeenkomstig bijlage I bepaalde 
afgeleide doses zonder effect (derived no-
effect level, DNEL) of voorspelde 
concentraties zonder effect (predicted no-
effect concentration, PNEC);

schrappen

Motivering

Bekendmaking van DNEL-waarden wordt overeenkomstig de vigerende wetgeving niet 
overwogen. De afleiding van deze waarden is kostbaar en moet niet zonder afweging voor de 
concurrentie toegankelijk zijn (art.115).

Amendement 238
Artikel 116, lid 1, letter i)

i) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve de naam 
van de vennootschap of onderneming of 
wanneer de informatie door toepassing van 
lid 2 als vertrouwelijk wordt beschouwd; 

schrappen

Motivering

Het veiligheidsinformatieblad bevat veelal gegevens die uitsluitend voor de rechtstreekse 
klant bestemd zijn, bij voorbeeld gedetailleerde aanwijzingen voor het gebruik. 
Overeenkomstig artikel 116, lid 2 is het verplicht deze aanwijzingen voor het gebruik als 
vertrouwelijk te behandelen.

Amendement 239
Artikel 116, lid 2, letter -a) (nieuw)

-a) naam en adres van registrant en van 
andere meldplichtigen;  

Motivering

Producenten, importeurs en downstreamgebruikers zouden volgens de voorschriften een 
verklaring overeenkomstig artikel 115, lid 2 moeten verstrekken. Volgens de voorgestelde 
regeling wordt deze rompslomp voorkomen.

Amendement 240
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Artikel 116, lid 2, letter d)

d) de banden tussen een fabrikant of 
importeur en zijn downstreamgebruikers.

d) de banden tussen een fabrikant of 
importeur en zijn downstreamgebruikers en 
wel in beide richtingen van de 
informatieketen en tussen alle schakels in 
de keten.

Motivering

Het voorstel is kennelijk niet ondubbelzinnig gezien de geheimhoudingsplicht tussen alle 
schakels van de informatieketen.

Amendement 241
Artikel 120

De bevoegde instanties van de lidstaten 
informeren het grote publiek over de risico’s 
die stoffen opleveren indien dat voor de 
bescherming van de gezondheid van de 
mens of het milieu nodig wordt geacht.

Overeenkomstig de richtsnoeren die door 
het Agentschap moeten worden opgesteld 
informeren de bevoegde instanties van de 
lidstaten  het grote publiek over de risico’s 
die stoffen opleveren indien dat voor de 
bescherming van de gezondheid van de 
mens of het milieu nodig wordt geacht.

Motivering

Er moeten richtsnoeren worden opgesteld zodat de nationale instanties van de lidstaten de 
publieke opinie op uniforme wijze voorlichten.

Amendement 242
Artikel 134, alinea 1

De Richtlijnen 76/769/EEG, 91/157/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EEG en 2000/21/EG en 
de Verordeningen (EEG) nr. 793/93 en (EG) 
nr. 1488/94 worden ingetrokken.

De Richtlijnen 76/769/EEG, 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EEG en 2000/21/EG, 
2002/95/EG en 2004/37/EG en de 
Verordeningen (EEG) nr. 793/93 en (EG) nr. 
1488/94 worden ingetrokken.

Motivering

Dubbele regelingen moeten worden voorkomen. Genoemde richtlijnen en verordeningen 
kunnen wegens de wijzigingen in voorgaande artikelen worden gemist.

Amendement 243
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Artikel 135 bis, titel (nieuw)

Wijziging van Richtlijn 1998/24/EG

Amendement 244
Artikel 135 bis (nieuw)

Artikel 1, lid 2 van richtlijn 98/24/EG wordt 
als volgt aangevuld: De eisen in de richtlijn 
gelden niet als er sprake is van 
verplichtingen overeenkomstig verordening 
(EG) nr. . . . [REACH-verordening].

Motivering

Specificatie van de prioriteit van REACH. Dubbele regelingen moeten worden voorkomen.

Amendement 245
Artikel 135 ter, titel (nieuw)

Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG

Amendement 246
Artikel 135 ter (nieuw)

Aan artikel 1 van richtlijn 2004/37/EG het 
volgende lid 5 toevoegen: De eisen in de 
richtlijn gelden niet als ter zake  sprake is 
van verplichtingen overeenkomstig 
verordening (EG) nr. . . . [REACH-
verordening].

Motivering

Specificatie van de prioriteit van REACH. Dubbele regelingen moeten worden voorkomen.

Amendement 247
Artikel 135 quater, titel (nieuw)

Wijziging van Richtlijn 89/106/EEG
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Motivering

Amendement 248
Artikel 135 quater (nieuw)

Artikel 1, lid 1 van richtlijn 89/106/EEG als 
volgt aanvullen: Voor bouwproducten 
gelden niet de essentiële eisen die in deze 
richtlijn worden gesteld met betrekking tot 
hygiëne, gezondheid en milieubescherming, 
indien ter zake in verordening (EG) nr. . . . 
[REACH-verordening] verplichtingen 
bestaan.

Motivering

Specificatie van de prioriteit van REACH. Dubbele regelingen moeten worden voorkomen.

Amendement 249
Artikel 135 quinquies, titel (nieuw)

Wijziging van Richtlijn 2000/53/EG

Amendement 250
Artikel 135 quinquies (nieuw)

Artikel 4, lid 2 en Bijlage II bij richtlijn 
2000/53/EG schrappen.

Motivering

In Bijlage XVI van de REACH-verordening worden uniforme verbodsregels opgesomd. 
Voorkomen moet worden dat in verschillende regelingen verschillende verboden worden 
gesteld.

Amendement 251
Bijlage I bis bis (nieuw)
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GEBRUIKSCATEGORIEËN
Categorisering van vormen van gebruik 
naar gebruik voor industriële, beroeps- en 
consumentendoelen, die overeenkomstig 
artikel 9, lid 1, letter a) dienen te worden 
vermeld:
- industrieel gebruik:
strenge norm voor bevoegdheid, opleiding 

en deskundigheid van medewerkers
strenge norm voor toezicht/controle
strenge norm voor technische maatregelen
- gebruik voor beroepsdoelen:
verschillende/andere bevoegdheden, 
opleidingen en soorten deskundigheid van 
medewerkers
lage of verschillende  norm voor 
toezicht/controles
lage norm voor technische maatregelen
- gebruik voor consumptie:
geen deskundigheid/ geringe capaciteiten 
voor de omzetting van maatregelen

geen technische maatregelen (met 
uitzondering van bepaalde 
voortbrengsels/producten)
geen maatregelen voor de bescherming van 
personen (in afzonderlijke gevallen ten 
hoogste handschoenen, en beschermende 
bril) gevoelige collectieve

Motivering

In dit concept worden typische belastingssituaties samengevat die dezelfde 
beschermingsmaatregelen vereisen. Dat zijn de voornaamste kanalen via welke de mens 
opneemt (door de mond, door inademing of via de huid), de kanalen via welke een stof in het 
milieu terecht komt (lucht, water, aarde) en de duur van de blootstelling (éénmaal of kort, 
soms, herhaaldelijk of langdurig). Binnen deze blootstellingscategorieën worden omschreven 
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en vervolgens gebundeld:  voornaamste gebruikssectoren (industrie, beroep of particulier) en 
aanvaardbare blootstellingsmaxima/-trappen.

Amendement 252
Bijlage I bis ter (nieuw)

NORMEN TER BEPALING VAN DE 
STOFFEN IN DE TWEEDE 
BEWERKINGSLIJST 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 
SEPTIES
In de tweede bewerkingslijst worden 
opgenomen:
- stoffen die voldoen aan de normen voor 
PBT-stoffen overeenkomstig bijlage XII
- stoffen waarvoor overeenkomstig artikel 
22 letters a t.m. c de opgaven betreffende 
eigenschappen, gebruik en blootstelling 
gedaan zijn met als resultaat hoge toxiciteit
en blootstelling.
A)Normen inzake hoge toxiciteit
Van hoge toxiciteit is sprake indien 
onderstaande opgaven zijn verstrekt:
- zeer giftig
- giftig
- etsend
- overgevoeligheid veroorzakend
- CPR-categorie 3
- toxiciteit in water minder dan 1 mg/l
B) Normen inzake hoge blootstelling
- herhaalde, langduriger blootstelling van 
de mens
- herhaalde, langduriger blootstelling van 
het milieu
Dit geldt niet voor stoffen
- die in het milieu gemakkelijk afbreekbaar 
zijn
- die matrixgebonden zijn
- die in preparaten worden gebruikt in een 
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concentratie van minder dan 1%
- die in producten worden gebruikt in een 
concentratie van minder dan 1%
- waarvan het gebruik valt onder andere 
regelingen die uitgezonderd zijn van de 
toepassing van REACH



PA\566105NL.doc 111/124 PE 357.851v01-00

NL

Amendement 253
Bijlage II, aanvullende stoffen/groepen

Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr.
Edelgassen
Als regel in 
levensmiddelen aanwezige 
stoffen, zoals citroenzuur, 
suiker, oliën, vetzuren 
enz..
Gassen voor technisch 
gebruik zoals waterstoffen, 
methaan, zuurstof, biogas.

Anorganische stoffen die 
veel voorkomen of over de 
gevaren waarvan 
voldoende kennis 
beschikbaar is, bij 
voorbeeld 
natriumchloride, soda, 
kaliumchloride, 
calciumoxide, goud, zilver, 
aluminium, magnesium. 
silicaten, soorten glas, 
frites

265-995-8 celstoffen 65996-61-4

Motivering

De lijst van genoemde edelgassen is onvolledig, evenals de groep stoffen in levensmiddelen en 
de anorganische stoffen. Voor gassen voor technisch gebruik is een registratieverplichting 
naar de huidige stand van de wetenschap waarschijnlijk niet adequaat. Celstoffen: zie 
amendement op artikel 3, lid 14, letter a (nieuw). De Commissie wordt verzocht de genoemde 
groepen van stoffen binnen een jaar aan te vullen of verdere concrete afzonderlijke stoffen in 
de bijlage op te nemen.

Amendement 254
Bijlage III, punt 8

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende alsook natuuridentieke 
stoffen  als deze tijdens de vervaardiging 
niet chemisch worden gewijzigd, tenzij ze 
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indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG voldoen;

aan de criteria voor de indeling als 
gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG voldoen;

Motivering

Natuurlijke en natuuridentieke stoffen moet gelijk worden gesteld, daar zij scheikundig en 
natuurkundig niet van elkaar te onderscheiden zijn. Het maakt,. met name voor de 
bescherming van gezondheid en milieu, geen verschil of bij voorbeeld natriumchloride 
(keukenzout) afkomstig is uit natuurlijke bronnen of dat het via een scheikundig procédé is 
vervaardigd.

Amendement 255
Bijlage IV, Richtsnoeren, inleiding

In de bijlagen IV tot en met IX wordt 
gespecificeerd welke informatie moet 
worden ingediend met het oog op registratie 
en beoordeling overeenkomstig de artikelen 
9, 11 en 12, 39, 40 en 44. De 
standaardinformatie voor de laagste 
hoeveelheidsklasse wordt in bijlage V 
vermeld en telkens wanneer een nieuwe 
hoeveelheidsklasse wordt bereikt, moeten 
de voorschriften van de desbetreffende 
bijlage worden toegevoegd. Afhankelijk van 
de hoeveelheidsklasse, het gebruik en de 
blootstelling zal voor elke registratie 
verschillend zijn welke informatie precies 
moet worden ingediend. De bijlagen 
moeten derhalve als één geheel en in 
samenhang met de algehele verplichtingen 
inzake registratie, evaluatie en 
zorgvuldigheidsplicht worden beschouwd.

In de bijlagen IV tot en met VI, IX wordt 
gespecificeerd welke informatie moet 
worden ingediend met het oog op registratie 
en beoordeling overeenkomstig de artikelen 
9, 11 en 12, 39, 40 en 44. De 
standaardinformatie voor alle stoffen (méér 
dan 1 ton per jaar) wordt in bijlage V 
vermeld. Wanneer in het kader van de 
registratie overeenkomstig bijlage IX bis 
blootstellings- en gebruikscategorieën 
worden vermeld met herhaaldelijke of 
langduriger blootstelling van mens en 
milieu, moet, afhankelijk van de categorie 
in kwestie, rekening worden gehouden met 
de aanvullende gegevens overeenkomstig 
VI. Gegevens zijn per definitie niet vereist 
als bepaalde drempelwaarden in de 
desbetreffende blootstellings- en 
gebruikscategorieën of percentages in 
voortbrengselen en producten  niet worden 
bereikt (bij voorbeeld de etiketteringsgrens 
van stoffen in voortbrengselen).
Uitsluitend in met redenen omklede 
afzonderlijke gevallen (bij voorbeeld als 
gevolg van de evaluatie) moeten onder deze 
drempelwaarden opgaven worden gedaan. 

Motivering

De niet aan gevaar gekoppelde verzoeken om gegevens inzake kwantitatieve drempels 
overeenkomstig bijlage IV in combinatie met de bijlagen V-VIII hebben tot gevolg dat er tal 
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van overbodige dierproeven worden genomen en dat er kostbare gegevenskerkhoven 
ontstaan. Er moet absoluut voor worden gezorgd dat alleen gegevens worden verzameld die 
werkelijk noodzakelijk zijn voor de beoordeling van gevaren.

Amendement 256
Bijlage IV, Richtsnoeren - Stap 1

De registrant moet alle bestaande en 
beschikbare testgegevens over de te 
registreren stof verzamelen. Wanneer dit 
mogelijk is, moeten registraties 
overeenkomstig artikel 10 of 17 door 
consortia worden ingediend. Daardoor 
kunnen testgegevens gezamenlijk worden 
gebruikt, zodat onnodige tests worden 
vermeden en de kosten worden beperkt. De 
registrant moet ook alle andere beschikbare 
informatie over de stof verzamelen. 
Hieronder vallen alternatieve gegevens (bv. 
van (Q)SAR’s, interpolatiegegevens van 
andere stoffen, in-vitrotests, 
epidemiologische gegevens) die kunnen 
bijdragen aan het vaststellen van de aan- of 
afwezigheid van gevaarlijke eigenschappen 
van de stof en die in bepaalde gevallen de 
resultaten van dierproeven kunnen 
vervangen. Bovendien moet informatie over 
blootstelling, gebruik en 
risicobeheersmaatregelen overeenkomstig 
artikel 9 en bijlage V worden verzameld. 
Uitgaande van al deze informatie samen zal 
de registrant kunnen bepalen of er nog meer 
informatie gegenereerd moet worden.

De registrant moet alle bestaande en 
beschikbare voor zijn gevarenbeoordeling 
relevante gegevens over de te registreren 
stof verzamelen. Wanneer dit mogelijk is, 
moeten registraties overeenkomstig artikel 
10 of 17 door consortia worden ingediend. 
Daardoor kunnen testgegevens gezamenlijk 
worden gebruikt, zodat onnodige tests 
worden vermeden en de kosten worden 
beperkt. Alvorens de voor de 
gevarenbeoordeling noodzakelijke 
intrinsieke gegevens worden medegedeeld, 
moeten derhalve de gegevens die relevant 
zijn met het oog op de opgegeven vormen 
van gebruik/gebruikscategorieën, de 
daarmee samenhangende blootstellingen of 
blootstellingscategorieën, en de bestaande 
of aanbevolen maatregelen van 
gevarenbeheer worden medegedeeld of 
bepaald. De registrant moet alle voor de 
opgegeven vormen van gebruik en 
blootstelling of althans overeenkomstig de 
gebruiks- en blootstellingscategorieën, 
rekening houdend met de bestaande of 
aanbevolen maatregelen van 
gevarenbeheer, andere beschikbare 
informatie over de stof verzamelen. 
Hieronder vallen alternatieve gegevens (bv. 
van (Q)SAR’s, interpolatiegegevens van 
andere stoffen, in-vitrotests, 
epidemiologische gegevens) die kunnen 
bijdragen aan het vaststellen van de aan- of 
afwezigheid van gevaarlijke eigenschappen 
van de stof en die in bepaalde gevallen de 
resultaten van dierproeven kunnen 
vervangen.  Uitgaande van al deze 
informatie samen bepaalt de registrant of er 
nog meer informatie gegenereerd moet 
worden.
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Amendement 257
Bijlage IV, Richtsnoeren - Stap 2

De registrant moet nagaan welke informatie 
voor de registratie nodig is. Allereerst moet 
aan de hand van de hoeveelheid worden 
bepaald welke bijlage of bijlagen relevant 
zijn. In deze bijlagen worden de eisen voor 
de standaardinformatie vermeld, maar ze 
moeten worden beschouwd in samenhang 
met bijlage IX, die mogelijkheden biedt om 
van de standaardbenadering af te wijken 
als dit kan worden gemotiveerd. Met name 
informatie over blootstelling, gebruik en 
risicobeheersmaatregelen moet in deze fase 
in de beschouwingen worden betrokken om 
te bepalen welke informatie voor de stof 
nodig is. 

De registrant moet nagaan welke informatie 
voor de registratie nodig is. In bijlage V
worden de eisen voor de standaardinformatie 
vermeld. In bijlage IXbis wordt vermeld 
welke aanvullende gegevens 
overeenkomstig bijlage VI, afhankelijk van 
de categorie noodzakelijk zijn. Gegevens 
zijn per definitie niet nodig als bepaalde 
drempelwaarden in de desbetreffende 
blootstellings- en gebruikscategorieën of 
percentages in voortbrengselen en 
producten  niet worden bereikt (vgl. art. 13 
en bij voorbeeld de etiketteringsgrens van 
stoffen in voortbrengselen). Informatie over 
blootstelling of blootstellingscategorie, 
opgegeven gebruik of gebruikscategorie en 
bestaande of aanbevolen 
risicobeheersmaatregelen wordt gebruikt om 
te bepalen welke informatie over de stof 
nodig is. 

Amendement 258
Bijlage IV, Richtsnoeren - Stap 4

In sommige gevallen zal het niet nodig zijn 
nieuwe gegevens te genereren. Wanneer 
echter een lacune in de informatie moet 
worden opgevuld, moeten afhankelijk van de 
hoeveelheid nieuwe gegevens worden 
gegenereerd (bijlagen V en VI) of een 
teststrategie worden voorgesteld (bijlagen 
VII en VIII). Nieuwe tests met gewervelde 
dieren mogen alleen als laatste redmiddel 
worden uitgevoerd of voorgesteld, wanneer 
alle andere gegevensbronnen uitgeput zijn.

In sommige gevallen zal het niet nodig zijn 
nieuwe gegevens te genereren. Wanneer 
echter een lacune in de informatie moet 
worden opgevuld, moeten afhankelijk van de 
hoeveelheid nieuwe gegevens worden 
gegenereerd (bijlagen V, VI en IXbis) . 
Nieuwe tests met gewervelde dieren mogen 
alleen als laatste redmiddel worden 
uitgevoerd of voorgesteld, wanneer alle 
andere gegevensbronnen uitgeput zijn.

In sommige gevallen kunnen de in de 
bijlagen V tot en met IX vermelde 
voorschriften vereisen dat bepaalde tests 
vóór of als aanvulling op de 
standaardvoorschriften worden uitgevoerd.

De registrant moet, voordat hij dierproeven 
neemt, proberen of de nodige gegevens 
kunnen worden verkregen uit andere 
bronnen, via valide alternatieven voor 
dierproeven, via QSAR, extrapolering van 
gegevens inzake andere stoffen, via 
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beschikbare ervaringen, epidemiologische 
gegevens enz.. Voorts moet hij onderzoeken 
of een maatregel tot beperking van de 
blootstelling met betrekking tot de door 
hem opgegeven gebruiksdoelen een 
onderzoek van gegevens, met name 
afkomstig uit dierproeven, overbodig 
maakt. Met het oog hierop dient hij vooraf 
de bestaande maatregelen inzake 
gevarenbeheer voor iedere 
blootstellingscategorie te beoordelen en na 
te gaan of aanvullende maatregelen van 
gevarenbeheer mogelijk zijn. Voordat hij 
opdracht geeft tot een onderzoek moet de 
registrant alle andere beschikbare gegevens 
verzamelen die dit onderzoek overbodig 
maken. Nieuwe proeven met gewervelde 
dieren moeten slechts als laatste middel 
worden uitgevoerd als alle andere bronnen 
van gegevens uitgeput zijn.  Indien wegens 
de blootstellingscategorie overeenkomstig
bijlage IXbis verplicht gegevens moeten 
worden verstrekt, kan voorts van deze 
verstrekking worden afgezien indien de 
opsporing ervan technisch onmogelijk of 
vanuit wetenschappelijk standpunt onnodig 
is. In deze gevallen moet de registrant in 
het kader van de registratie een 
aannemelijke motivering bijvoegen.

Motivering

De eisen inzake informatie en onderzoek moeten derhalve worden afgestemd op de werkelijke 
blootstellingssituatie en niet op kwantitatieve drempelwaarden. Daarom is in eerste instantie 
een minimale hoeveelheid gegevens overeenkomstig bijlage V vereist. In het verlengde 
hiervan uitgevoerde onderzoeken overeenkomstig bijlage VI zijn voor de bescherming van 
volksgezondheid, consumenten en dieren alleen vereist als zij voor de beoordeling van het
veilig gebruik op basis van werkelijk aanwezige blootstelling overeenkomstig bijlage IXbis 
ook werkelijk noodzakelijk zijn.

Amendement 259
Bijlage V, Standaardinformatie voor stoffen

In kolom 1 van deze bijlage wordt de 
standaardinformatie vermeld die 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), 

In kolom 1 van deze bijlage wordt de 
standaardinformatie vermeld die 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, letter a), sub 
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verplicht is voor alle stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer worden 
vervaardigd of ingevoerd. In kolom 2 van 
deze bijlage worden specifieke regels 
vermeld voor de gevallen waarin de 
verplichte standaardinformatie mag worden 
weggelaten, door andere informatie mag 
worden vervangen, in een andere fase mag 
worden ingediend of anderszins mag worden 
aangepast. Als wordt voldaan aan de 
voorwaarden waaronder krachtens kolom 2 
van deze bijlage aanpassing toegestaan is, 
dient de registrant in de desbetreffende 
rubrieken van het registratiedossier duidelijk 
te vermelden dat dit het geval is en wat de 
redenen voor elke aanpassing zijn.

vi) verplicht is voor alle stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer worden 
vervaardigd of ingevoerd. In kolom 2 van 
deze bijlage worden specifieke regels 
vermeld voor de gevallen waarin de 
verplichte standaardinformatie mag worden 
weggelaten, door andere informatie mag 
worden vervangen, in een andere fase mag 
worden ingediend of anderszins mag worden 
aangepast. Als wordt voldaan aan de 
voorwaarden waaronder krachtens kolom 2 
van deze bijlage aanpassing toegestaan is, 
dient de registrant in de desbetreffende 
rubrieken van het registratiedossier duidelijk 
te vermelden dat dit het geval is en wat de 
redenen voor elke aanpassing zijn. Indien 
het technisch onmogelijk  of om andere 
redenen vanuit wetenschappelijk oogpunt 
onnodig is bepaalde gegevens te 
verstrekken, dan dient dit gemotiveerd te 
worden.

Behalve volgens deze specifieke regels mag 
een registrant de in kolom 1 van deze bijlage 
vermelde verplichte standaardinformatie ook 
aanpassen aan de hand van de in bijlage IX 
vermelde algemene regels. Ook in dat geval 
dient hij in de desbetreffende rubrieken van 
het registratiedossier duidelijk te vermelden 
wat de redenen zijn voor elk besluit om de 
standaardinformatie aan te passen, waarbij 
hij naar de desbetreffende specifieke 
regel(s) van kolom 2 of van bijlage IX of X 
verwijst.1

Behalve volgens deze specifieke regels mag 
een registrant de in kolom 1 van deze bijlage 
vermelde verplichte standaardinformatie ook 
aanpassen aan de hand van de in bijlage IX 
vermelde algemene regels. Ook in dat geval 
dient hij in de desbetreffende rubrieken van 
het registratiedossier duidelijk te vermelden 
wat de redenen zijn voor elk besluit om de 
standaardinformatie aan te passen, waarbij 
hij naar de desbetreffende specifieke regel(s) 
van kolom 2 of van bijlage IX of X verwijst.

Voordat er nieuwe tests worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, moeten alle 
beschikbare in-vitrogegevens, in-
vivogegevens, gegevens uit het verleden, 
gegevens van geldige (Q)SAR’s en 
gegevens van qua structuur verwante stoffen 
(“read-across”-aanpak) worden beoordeeld.

Voordat er nieuwe tests worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, moeten alle 
beschikbare in-vitrogegevens, in-
vivogegevens, gegevens uit het verleden, 
gegevens van geldige (Q)SAR’s en 
gegevens van qua structuur verwante stoffen 
(“read-across”-aanpak) worden beoordeeld.
Voorts zijn van toepassing de voorwaarden 
en normen die zijn opgenomen in de 
richtsnoeren voor vervulling van de eisen 
in de bijlagen IV-IX. 
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____________
1 Opmerking: de voorwaarden waaronder een 
specifieke test niet vereist is die in de desbetreffende 
testmethoden in bijlage X zelf zijn vermeld en die 
niet in kolom 2 zijn herhaald, zijn eveneens van 
toepassing.

Motivering

Naast de motiveringen bij de amendementen op bijlage IV hebben de voorgestelde 
amendementen tot gevolg dat uitsluitend de werkelijk noodzakelijke dierproeven worden 
uitgevoerd terwijl de veiligheidsnorm gelijk blijft.

Amendement 260
Bijlage V, Standaardinformatie voor stoffen - Punt 5.6 en 5.14

schrappen.

Motivering
Beide punten met inbegrip van het beschrijvende deel worden geschrapt, daar het onderzoek 
van de oppervlaktespanning voor de beoordeling en de maatregelen ter vermindering van het 
gevaar in het algemeen geen betekenis heeft. Een algemeen onderzoek van de 
korrelgrootteverdeling is waarschijnlijk overdreven.

Amendement 261
Bijlage V, Standaardinformatie voor stoffen - Punt 6.4 bis (nieuw)

6.4 bis. Acute toxiciteit: orale toediening, of 
afhankelijk van het risico incidenteel  
toediening via de huid of via inademing.

Amendement 262
Bijlage V, Standaardinformatie voor stoffen - Punt 7.1.1 en 7.1 bis (nieuw)

7.1.1. Test op toxiciteit op korte termijn bij 
dafnia

7.1.1. Test op toxiciteit op korte termijn bij 
dafnia of vissen
7.1.bis. Nieuwe gemakkelijke biologische 
afbreekbaarheid; onderzoek is niet 
noodzakelijk als de stof anorganisch is.

Motivering

Bedrijven moeten in plaats van toxiciteit bij dafnia ook bestaande tests op toxiciteit op korte 
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termijn bij vissen kunnen indienen.

Amendement 263
Bijlage VI, Aanvullende standaardinformatie voor stoffen - Inleiding

AANVULLENDE STANDAARDINFORMATIE 
VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN VAN 
10 TON OF MEER WORDEN VERVAARDIGD OF 
INGEVOERD

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR STOFFEN 
DIE IN HOEVEELHEDEN VAN 1 TON OF MEER 
WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

In kolom 1 van deze bijlage wordt de 
standaardinformatie vermeld die 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder b), 
verplicht is voor alle stoffen die in 
hoeveelheden van 10 ton of meer worden 
vervaardigd of ingevoerd. De krachtens 
kolom 1 van deze bijlage verplichte 
informatie vormt derhalve een aanvulling op 
de krachtens kolom 1 van bijlage V 
verplichte informatie. In kolom 2 van deze 
bijlage worden specifieke regels vermeld 
voor de gevallen waarin de verplichte 
standaardinformatie mag worden 
weggelaten, door andere informatie mag 
worden vervangen, in een andere fase mag 
worden ingediend of anderszins mag worden 
aangepast. Als wordt voldaan aan de 
voorwaarden waaronder krachtens kolom 2
van deze bijlage aanpassing toegestaan is, 
dient de registrant in de desbetreffende 
rubrieken van het registratiedossier duidelijk 
te vermelden dat dit het geval is en wat de 
redenen voor elke aanpassing zijn.

In kolom 1 van deze bijlage wordt de 
standaardinformatie vermeld die 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, letter a), sub 
vi, rekening houdend met de bijlagen IV en 
IX verplicht is voor alle stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer worden 
vervaardigd of ingevoerd, indien dit wegens 
de blootstellings- of gebruikscategorie 
overeenkomstig bijlage IXbis vereist is. De 
krachtens kolom 1 van deze bijlage 
verplichte informatie vormt derhalve een 
aanvulling op de krachtens kolom 1 van 
bijlage V verplichte informatie. In kolom 2 
van deze bijlage worden als voorbeeld 
specifieke regels vermeld voor de gevallen 
waarin de verplichte standaardinformatie 
mag worden weggelaten, door andere 
informatie mag worden vervangen, in een 
andere fase mag worden ingediend of 
anderszins mag worden aangepast. Indien 
wordt afgeweken van de overeenkomstig 
bijlage IXbis noodzakelijke aanvullende 
informatie, dient de registrant in de 
desbetreffende rubrieken van het 
registratiedossier duidelijk te vermelden dat 
dit het geval is en wat de redenen voor elke 
aanpassing zijn. Indien het technisch of om 
andere redenen uit wetenschappelijk 
oogpunt niet mogelijk is bepaalde gegevens 
te verstrekken, dan worden hiervan de 
redenen medegedeeld.

Behalve volgens deze specifieke regels mag 
een registrant de in kolom 1 van deze bijlage 
vermelde verplichte standaardinformatie ook 
aanpassen aan de hand van de in bijlage IX 
vermelde algemene regels. Ook in dat geval 
dient hij in de desbetreffende rubrieken van 

Behalve volgens deze specifieke regels mag 
een registrant de in kolom 1 van deze bijlage 
vermelde verplichte standaardinformatie ook 
aanpassen aan de hand van de in bijlage IX 
vermelde algemene regels. Ook in dat geval 
dient hij in de desbetreffende rubrieken van 
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het registratiedossier duidelijk te vermelden 
wat de redenen zijn voor elk besluit om de 
standaardinformatie aan te passen, waarbij 
hij naar de desbetreffende specifieke regel(s) 
van kolom 2 of van bijlage IX of X verwijst.

het registratiedossier duidelijk te vermelden 
wat de redenen zijn voor elk besluit om de 
standaardinformatie aan te passen, waarbij 
hij naar de desbetreffende specifieke regel(s) 
van kolom 2 of van bijlage IX of X verwijst.

Voordat er nieuwe tests worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, moeten alle 
beschikbare in-vitrogegevens, 
in-vivogegevens, gegevens uit het verleden, 
gegevens van geldige (Q)SAR’s en 
gegevens van qua structuur verwante stoffen 
(“read-across”-aanpak) worden beoordeeld.

Voordat er nieuwe tests worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, moeten alle 
beschikbare in-vitrogegevens, 
in-vivogegevens, gegevens uit het verleden, 
gegevens van geldige (Q)SAR’s en 
gegevens van qua structuur verwante stoffen 
(“read-across”-aanpak) worden beoordeeld.

Wanneer informatie voor bepaalde 
eindpunten niet wordt verstrekt om andere 
redenen dan in kolom 2 van deze bijlage of 
in bijlage IX worden vermeld, moet ook 
duidelijk worden vermeld dat dit het geval is 
en wat de redenen daarvoor zijn.

Wanneer informatie voor bepaalde 
eindpunten niet wordt verstrekt om andere 
redenen dan in kolom 2 van deze bijlage of 
in bijlage IX worden vermeld, moet ook 
duidelijk worden vermeld dat dit het geval is 
en wat de redenen daarvoor zijn. Voorts zijn 
van toepassing de voorwaarden en normen 
die worden opgesomd in de richtsnoeren 
inzake de naleving van de eisen in de 
bijlagen IV-IX.

Amendement 264
Bijlage VI, verzoeken om onderzoeken

De nieuwe bijlage bevat onderstaande 
onderzoeken:
- alle onderzoeken die in het kader vaan de 
wijziging van bijlage V zijn geschrapt
- alle onderzoeken uit de oorspronkelijke 
bijlage VI, die niet zijn verplaatst naar de 
(nieuwe) bijlage V
- alle onderzoeken uit de bijlagen VII en 
VIII.

Motivering

Zie voorgaande motiveringen.
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Amendement 265
Bijlage VII

Schrappen.

Motivering

Proefonderzoeken verplaatst naar bijlage VI.

Amendement 266
Bijlage VIII

Schrappen.

Motivering

Proefonderzoeken verplaatst naar bijlage VI.

Amendement 267
Bijlage IX bis (nieuw)

TABEL VAN GEBRUIKS-/BLOOTSTELLINGSCATEGORIEËN1 MET VERZOEKEN OM 
INFORMATIE

In bijlage IXbis worden de verzoeken om informatie opgesomd waaraan overeenkomstig 
artikel 9, lid 1, letter a) sub vi) moet worden voldaan, rekening houdend met de bijlagen IV 
en IX als aanvulling op de in bijlage V opgesomde gegevens met betrekking tot alle in 
hoeveelheden van meer dan één ton geproduceerde of ingevoerde stoffen, indien dit wegens 
de indeling in de desbetreffende blootstellingscategorie volgens onderstaand rooster 
noodzakelijk is.  

A) Blootstelling van mensen
Industrieel Beroeps Particulier

via inademing 
kortstondig

Bijlage V
(acute tox. via 
inademing of 
afleiding uit acute 
tox. via de mond 
rekening houdend 
met ets-

Bijlage V
(acute tox. via 
inademing of 
afleiding uit acute 
tox. via de mond 
rekening houdend 
met ets-

Bijlage V
(acute tox. via 
inademing of 
afleiding uit acute 
tox. via de mond 
rekening houdend 
met ets-

  
1 Enkele combinaties zijn onmogelijk, bij voorbeeld langdurige blootstelling via orale toediening in de 
industriesector. Deze zijn dan ook niet vermeld als categorie. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn de 
tabel met één of meer categorieën uit te breiden.,



PA\566105NL.doc 121/124 PE 357.851v01-00

NL

/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

via inademing 
langdurig/herhaald
elijk

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig 
via inademing voor 
mensen (bij 
voorbeeld sub-
acute, sub-
chronische of 
chronische tox 
(inademing/via 
mond), reprotox, 
opheldering 
mutageniteit 
(bijlage VI).

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig 
via inademing voor 
mensen (bij 
voorbeeld sub-
acute, sub-
chronische of 
chronische tox 
(inademing/via 
mond), reprotox, 
opheldering 
mutageniteit 
(bijlage VI).

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig 
via inademing voor 
mensen (bij 
voorbeeld sub-
acute, sub-
chronische of 
chronische tox 
(inademing/via 
mond), reprotox, 
opheldering 
mutageniteit 
(bijlage VI).

via de mond één 
maal/kortstondig

Bijlage V Bijlage V

via de mond 
Langdurig/herhaal
delijk

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig 
via de mond voor 
mensen (bij 
voorbeeld sub-
acute, sub-
chronische of 
chronische tox 
(bijlage VI), 
reprotox, 
opheldering 
mutageniteit 
(bijlage VI).

via de huid 
kortstondig

Bijlage V
(acute tox. via de 
huid of afleiding 
uit acute tox. via de 
huid rekening 
houdend met ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

Bijlage V
(acute tox. via de 
huid of afleiding 
uit acute tox. via de 
huid rekening 
houdend met ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

Bijlage V
(acute tox. via de 
huid of afleiding 
uit acute tox. via de 
huid rekening 
houdend met ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

via de huid
herhaaldelijk/langd
urig

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig 
via de huid  (bij 
voorbeeld sub-
acute, sub-
chronische of 

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig 
via de huid  (bij 
voorbeeld sub-
acute, sub-
chronische of 

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig 
via de huid  (bij 
voorbeeld sub-
acute, sub-
chronische of 
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chronische tox 
(inademing/via 
mond),  
opheldering 
mutageniteit, 
reprotox (bijlage 
VI); uitsluitend 
indien geen ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid 
overeenkomstig 
bijlage V.

chronische tox 
(inademing/via 
mond),  
opheldering 
mutageniteit, 
reprotox (bijlage 
VI); uitsluitend 
indien geen ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid 
overeenkomstig 
bijlage V.

chronische tox 
(inademing/via 
mond),  
opheldering 
mutageniteit, 
reprotox (bijlage 
VI); uitsluitend 
indien geen ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid 
overeenkomstig 
bijlage V.

Opmerking: De criteria voor de categorieën  " via inademing kortstondig", "via inademing 
langdurig/herhaaldelijk", "via de mond eénmaal/kortstondig", "via de huid kortstondig", 
"via de huid herhaaldelijk/langdurig" moeten voor de diverse gebruikscategorieën nog 
worden bepaald. Dit moet gebeuren in het kader van de Tenuitvoerleggingsprojecten 
REACH (RIP).

B) Tabel categorieën milieublootstelling (met praktijkvoorbeelden)
Industrieel Beroeps Particulier

Water eenmalig Bijlage V
Mededeling PNEC 
acuut (acute dafnia-
/vistox)

Bijlage V
Mededeling PNEC 
acuut (acute dafnia-
/vistox)

Water langdurig 
plaatselijk

Bijlage V
+ mededeling PNEC 
langdurig 
(langdurige vis-
/dafniatox. (Bijlage 
VI) of afleiding uit 
acute watertox. 
(bijlage V), factor 
1.000)

Bijlage V
+ mededeling PNEC 
langdurig 
(langdurige vis-
/dafniatox. (Bijlage 
VI) of afleiding uit 
acute watertox. 
(bijlage V), factor 
1.000)

Water langdurig 
diffuus

Bijlage V
+ mededeling PNEC 
langdurig 
(langdurige vis-
/dafniatox. (Bijlage 
VI) of afleiding uit 
acute watertox. 
(bijlage V), factor 
1.000)

Bodem eenmalig Bijlage V
Mededeling PNEC 
acuut (acute dafnia-
/vistox)

Bijlage V
Mededeling PNEC 
acuut (acute dafnia-
/vistox)
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Bodem langdurig 
plaatselijk

Bijlage V
+ mededeling PNEC 
langdurig 
(langdurige vis-
/dafniatox./terrestris
che tests (Bijlage VI) 
of afleiding uit acute 
watertox. (bijlage V), 
indien mogelijk)

Bodem langdurig 
diffuus

Bijlage V
+ mededeling PNEC 
langdurig 
(langdurige vis-
/dafniatox./terrestris
che tests (Bijlage VI) 
of afleiding uit acute 
watertox. (bijlage V), 
indien mogelijk)

Bijlage V
+ mededeling PNEC 
langdurig 
(langdurige vis-
/dafniatox./terrestris
che tests (Bijlage VI) 
of afleiding uit acute 
watertox. (bijlage V), 
indien mogelijk)

Lucht eenmalig Bijlage V
(acute tox. via 
inademing of 
afleiding uit acute 
tox. via de  mond, 
rekening houdend 
met ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

Bijlage V
(acute tox. via 
inademing of 
afleiding uit acute 
tox. via de  mond, 
rekening houdend 
met ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

Bijlage V
(acute tox. via 
inademing of 
afleiding uit acute 
tox. via de  mond, 
rekening houdend 
met ets-
/irritatieeffecten, 
overgevoeligheid)

Lucht langdurig 
plaatselijk

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig via 
inademing voor 
mensen (bij 
voorbeeld sub-acute, 
sub-chronische of 
chronische tox 
(inademing/via 
mond), reprotox, 
opheldering 
mutageniteit (bijlage 
VI).

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig via 
inademing voor 
mensen (bij 
voorbeeld sub-acute, 
sub-chronische of 
chronische tox 
(inademing/via 
mond), reprotox, 
opheldering 
mutageniteit (bijlage 
VI).

Lucht langdurig 
diffuus

Bijlage V
+ mededeling van 
DNEL langdurig via 
inademing voor 
mensen (bij 
voorbeeld sub-acute, 
sub-chronische of 
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chronische tox 
(inademing/via 
mond), reprotox, 
opheldering 
mutageniteit (bijlage 
VI).


