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B9-0202/2020

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de 
Commissie tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACHLaw Ltd.) voor 
bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot gedeeltelijke verlening 
van een autorisatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad (REACHLaw Ltd.) voor bepaalde vormen van gebruik van 
chroomtrioxide (D066992/01),

– gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG 
van de Commissie1 (“de Reach-verordening”), en met name artikel 64, lid 8,

– gezien de adviezen van het Comité risicobeoordeling (RAC) en het Comité 
sociaaleconomische analyse (SEAC) van het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA)2, overeenkomstig artikel 64, lid 5, tweede alinea, van de Reach-
verordening,

– gezien de artikelen 11 en 13 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 

1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
2 Voor gebruik 1 (samenstelling van mengsels van chroomtrioxide voor functioneel verchromen, decoratief 
functioneel verchromen en oppervlaktebehandeling (met uitzondering van afvalverwerkingsinstallaties) voor 
toepassingen in diverse industriesectoren, namelijk architectuur, automobielindustrie, metaalproductie en -
afwerking, en algemene techniek): de adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, beschikbaar op: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Voor gebruik 2 (functioneel verchromen): de adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, beschikbaar 
op: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Voor gebruik 4 (met uitzondering van afvalverwerkingsinstallaties) voor toepassingen in diverse 
industriesectoren, namelijk architectuur, automobielindustrie, metaalproductie en -afwerking en algemene 
techniek): de adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, beschikbaar op: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
Gebruik 3 (functioneel decoratief verchromen), waarvoor aanvrager ook een aanvraag heeft ingediend, en 
waarvoor het RAC en het SEAC op 19 mei 2017 adviezen vaststelde (beschikbaar op: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0) valt niet onder het ontwerp 
van uitvoeringsbesluit van de Commissie.

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren3,

– gezien het arrest van het Gerecht in zaak T-837/16 van 7 maart 20194,

– gezien artikel 112, leden 2 en 3, van zijn Reglement,

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

A. overwegende dat chroomtrioxide in 2010 is toegevoegd aan de lijst van stoffen die in 
aanmerking komen om te worden ingedeeld als zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde 
van de Reach-verordening5, omdat de stof is ingedeeld als kankerverwekkend 
(categorie 1A) en mutageen (categorie 1B);

B. overwegende dat chroomtrioxide in 2013 in bijlage XIV bij de Reach-verordening is 
opgenomen6 wegens zijn indeling als kankerverwekkende en mutagene stof, de grote 
hoeveelheden die werden gebruikt, het grote aantal locaties waar het in de Unie werd 
gebruikt en het risico van een aanzienlijke blootstelling van werknemers7, met als 
verbodsdatum 21 september 2017;

C. overwegende dat bedrijven die chroomtrioxide wilden blijven gebruiken, uiterlijk op 
21 maart 2016 een autorisatieaanvraag moesten indienen;

D. overwegende dat REACHLaw Ltd. (“aanvrager”) als enige vertegenwoordiger optreedt 
van de Joint Stock Company “Novotroitsk Plant of Chromium Compounds” (“NPCC”), 
een Russische fabrikant van chroomtrioxide;

E. overwegende dat aanvrager een aanvraag voor de autorisatie voor vier vormen van 
gebruik van chroomtrioxide (“de aanvraag van NPCC”) heeft ingediend; overwegende 
dat de belangrijkste documenten die zijn verstrekt in het kader van de aanvraag van 
NPCC dezelfde zijn als de “ongewijzigde definitieve versie” in het kader van de 
aanvraag8 die LANXESS Deutschland GmbH en zes andere ondernemingen 
gezamenlijk hebben ingediend (“de aanvraag van LANXESS”) namens een consortium 
van meer dan 150 ondernemingen, waarvan het exacte aantal leden echter onbekend is;

F. overwegende dat de enige niet-vertrouwelijke informatie die door aanvrager is verstrekt 

3 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
4 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.
5 besluit van de uitvoerend directeur van ECHA van 14 december 2010 betreffende de opname van zeer 
zorgwekkende stoffen in de kandidaatslijst, ED/95/2010, beschikbaar op: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Verordening (EU) nr. 348/2013 van de Commissie van 17 april 2013 tot wijziging van bijlage XIV bij 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), (PB L 108 van 18.4.2013, 
blz. 1).
7 Aanbeveling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) van 20 december 2011 voor de 
opname van stoffen in bijlage XIV, beschikbaar op: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Zie bijvoorbeeld voor gebruik 2 de opmerking voor de lezer in het door aanvrager ingediende 
chemischeveiligheidsrapport, beschikbaar op: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-
8124-a97335f9d2b8

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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in aanvulling op de informatie in de aanvraag van LANXESS, een verklaring van een 
halve bladzijde is, waarin wordt opgemerkt dat hij met zijn klanten in de Unie, allemaal 
uitsluitend distributeurs, contact heeft opgenomen om gedetailleerdere en 
gebruiksspecifiekere gegevens van hen, hun klanten en de downstreamtoeleveringsketen 
te verkrijgen teneinde de gegevensgrondslag te verbeteren, maar dat hij slechts enkele 
ingevulde vragenlijsten heeft ontvangen9; aanvrager heeft met andere woorden geen 
gedetailleerdere en gebruiksspecifiekere gegevens van zijn klanten weten te verzamelen 
en baseert zich om die reden volledig op de ongewijzigde definitieve versie van de 
aanvraag van LANXESS;

G. overwegende dat de aanvraag van LANXESS duidelijk niet in overeenstemming was 
met de vereisten van de Reach-verordening, zoals het Parlement in zijn resolutie van 
27 maart 2019 uitvoerig al onder de aandacht van de Commissie heeft gebracht10;

H. overwegende dat het duidelijk is dat de aanvraag van NPCC, die een kopie is van de 
aanvraag van LANXESS, evenzeer tekortschiet;

I. overwegende dat het zorgwekkend is dat in het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de 
Commissie niet wordt ingegaan op de ernstige bezorgdheid die het Parlement heeft 
geuit in zijn bezwaar tegen het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie met 
betrekking tot de aanvraag van LANXESS, en dat zij niettemin voorstelt om via 
aanvrager autorisatie te verlenen aan NPCC;

J. overwegende dat de primaire doelstelling van de Reach-verordening, in het licht van 
overweging 16 ervan, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie11, 
is om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
waarborgen;

K. overwegende dat overeenkomstig artikel 55 en in het licht van overweging 12 van de 
Reach-verordening, een centrale doelstelling van de autorisatie voorts bestaat in de 
vervanging van zeer zorgwekkende stoffen door veiliger alternatieve stoffen of 
technologieën;

L. overwegende dat het RAC heeft bevestigd dat het niet mogelijk is een afgeleide dosis 
zonder effect voor de kankerverwekkende eigenschappen van chroomtrioxide te 
bepalen12, dat daarom wordt beschouwd als stof zonder drempelwaarde in de zin van 
artikel 60, lid 3, onder a), van de Reach-verordening, d.w.z. een stof waarvoor het niet 
mogelijk is een theoretisch veilig niveau van blootstelling vast te stellen;

M. overwegende dat artikel 60, lid 4, van de Reach-verordening bepaalt dat een autorisatie 
voor het gebruik van een stof waarvoor geen veilig blootstellingsniveau kan worden 
vastgesteld, alleen mag worden verleend als wordt aangetoond dat de 

9 Ibid.
10 Resolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de 
Commissie tot verlening van een autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Lanxess Deutschland 
GmbH en andere) (Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0317)).
11 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 juli 2009, S.P.C.M. SA en andere tegen Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punt 45.
12 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, zie bijv. de adviezen voor gebruik 2, blz. 4.
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sociaaleconomische voordelen zwaarder wegen dan het risico voor de gezondheid van 
de mens of voor het milieu door het gebruik van de stof en als er geen geschikte 
alternatieve stoffen of technieken zijn;

N. overwegende dat artikel 62, lid 4, onder d), van de Reach-verordening bepaalt dat 
aanvragers een chemischeveiligheidsrapport overeenkomstig bijlage I bij die 
verordening moeten indienen; overwegende dat in dat rapport een raming van de 
blootstellingsniveaus moet worden opgenomen, waarbij met name rekening moet 
worden gehouden met de “representatieve” blootstellingsgegevens, de gebruikte 
hoeveelheid van de stof voor elk geïdentificeerd gebruik, de activiteiten van de bij het 
proces betrokken werknemers en de duur en frequentie van hun blootstelling aan de 
stof13;

O. overwegende dat aanvrager voornemens is tot 1 000 ton chroomtrioxide per jaar in de 
Unie te leveren14, echter geen basisinformatie heeft verstrekt, zoals informatie over de 
verdeling van die hoeveelheid over de aangevraagde vormen van gebruik, maar er enkel 
op heeft gewezen dat de proportionele uitsplitsing dezelfde is als in de aanvraag van 
LANXESS15, waarbij het ging om 6 000 ton voor gebruik 2 en 900 ton voor gebruik 416;

P. overwegende dat aanvrager heeft verklaard dat zijn toeleveringsketen zou 
overeenkomen met die in de aanvraag van LANXESS, zonder echter cijfers te 
verstrekken over het aantal betrokken downstreamgebruikers en het aantal werknemers 
dat zou worden blootgesteld als gevolg van de invoer van NPCC, wat op zich de non-
conformiteit van de aanvraag NPCC aantoont; ondanks het feit dat het RAC en het 
SEAC verklaarden dat het niet mogelijk was te bevestigen dat de toeleveringsketens 
identiek waren, baseerden zij hun standpunten wel op die aanname17;

Q. overwegende dat de aanvraag van NPCC, op basis van de cijfers in de aanvraag van 
LANXESS, mogelijk betrekking heeft op een zeer groot aantal downstreamgebruikers 
(meer dan 2 100 locaties) die actief zijn in een breed scala van industriesectoren, van de 
automobielsector tot hydraulische onderdelen, van algemene techniek tot reprografische 
diensten, van sanitaire tot militaire toepassingen, van de voedingsindustrie tot de 
staalsector, met een groot aantal blootgestelde werknemers (meer dan 32 000 
werknemers) en een zeer groot aantal mensen dat naar schatting in de buurt werkt en 
woont (21 miljoen mensen)18;

R. overwegende dat het RAC had geschat dat de verlening van autorisatie op basis van de 
aanvraag van LANXESS zou leiden tot dertig statistische dodelijke gevallen van kanker 
per jaar voor de vormen van gebruik die overeenstemmen met de vormen van gebruik 
waarvoor de aanvraag van NPCC werd ingediend19;

13 Afdeling 5 van bijlage I bij de Reach-verordening, en met name afdeling 5.2.4.
14 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, zie bijv. de adviezen voor gebruik 2, blz. 6.
15 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, zie bijv. de adviezen voor gebruik 2, blz. 12.
16 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, zie de adviezen voor gebruik 2, bijlage 1, blz. 28, en de 
adviezen voor gebruik 4, bijlage 1, blz. 42.
17 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, zie bijv. de adviezen voor gebruik 2, blz. 7.
18 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, zie de adviezen voor gebruik 2, bijlage 1, blz. 42, en de 
adviezen voor gebruik 4, bijlage 1, blz. 55 en 56.
19 Ibid.
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S. overwegende dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie formeel 
betrekking heeft op drie vormen van gebruik; overwegende dat de 
gebruiksbeschrijvingen voor de vormen van gebruik 2 en 4 volgens het SEAC een 
buitengewoon breed toepassingsgebied hebben20; overwegende dat dit de 
risicobeoordeling, de sociaaleconomische beoordeling en de beoordeling van de 
beschikbaarheid van geschikte alternatieven aantast;

T. overwegende dat bij de aanvraag van LANXESS het RAC met betrekking tot elke 
aangevraagde vorm van gebruik de discrepantie opmerkte tussen het totale aantal 
potentiële locaties (maximaal 1 590), het aantal leden van het consortium (150+) en de 
gemeten blootstellingsgegevens (van 6 tot 23 locaties);

U. overwegende dat met andere woorden de gegevens die bedoeld waren om representatief 
te zijn voor een hele reeks zeer uiteenlopende verchroomlocaties in de Unie, afkomstig 
waren van minder dan 2 % van de betrokken locaties, en van slechts van een kwart of 
zelfs minder dan een tiende van de lidstaten21;

V. overwegende dat het RAC als gevolg daarvan aanzienlijke onzekerheden heeft 
vastgesteld in de risicobeoordeling waarvan wordt uitgegaan, wat aanleiding geeft tot 
ernstige bezorgdheid over de representativiteit en betrouwbaarheid van de verstrekte 
informatie over onder meer de blootstelling van werknemers22;

W. overwegende dat het feit dat de aanvragers de nodige informatie over de 
blootstellingsscenario’s voor werknemers niet verstrekken, in het ontwerp van 
uitvoeringsbesluit van de Commissie wordt erkend23;

X. overwegende dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie, in plaats van te 
concluderen dat de aanvraag van NPCC niet in overeenstemming is met artikel 60, lid 7, 
van de Reach-verordening, eenvoudigweg vereist dat aanvrager de ontbrekende 
gegevens24 verstrekt in zijn evaluatieverslag, dat jaren na de vaststelling van het 

20 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, zie de adviezen voor gebruik 2, bijlage 1, blz. 36, en de 
adviezen voor gebruik 4, bijlage 1, blz. 59.
21 Gebruik 2: 1 590 locaties in totaal, met gemeten blootstellingsgegevens van 23 locaties in 7 lidstaten (zie de 
adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, bijlage 1, blz. 7 en 8); Gebruik 4: 515 locaties in totaal, 
met gemeten blootstellingsgegevens van 11 locaties in 2 lidstaten (zie de adviezen van het RAC en het SEAC 
van 19 mei 2017, bijlage 1, blz. 8 en 9).
22 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017 voor gebruik 2, bijlage 1, blz. 24, en gebruik 4, 
bijlage 1, blz. 36: De grootste onzekerheid komt voort uit het ontbreken van een duidelijk verband tussen de 
OC’s (operationele omstandigheden), de RMM’s (risicobeheersmaatregelen) en de blootstellingswaarden voor 
specifieke taken en locaties, die representatief kunnen worden beschouwd voor de aanvraag. Het RAC ziet dit als 
een aanzienlijke tekortkoming van de aanvraag, aangezien er grote verschillen bestaan tussen de 
verchroomlocaties, bijvoorbeeld met betrekking tot de inrichting van de gebouwen, de schaal en de frequentie 
van de verchroomactiviteiten, de mate van automatisering van het proces, het gebruik van elektrolyse, de grootte 
van de behandelde onderdelen en de beschikbaarheid van een lokale afzuigventilatie, die van invloed zijn op de 
blootstelling en op de RMM’s (risicobeheersmaatregelen) die nodig zijn om de blootstelling te beheersen (eigen 
onderstreping).
23 Overweging 6 van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie.
24 Daarnaast dient volgens artikel 2 van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie de 
autorisatiehouder specifieke blootstellingsscenario’s te ontwikkelen voor representatieve processen, concrete 
acties en afzonderlijke taken (waaronder automatische versus handmatige systemen en open versus gesloten 
systemen en combinaties daarvan), waarin de risicobeheersmaatregelen en de operationele omstandigheden 
worden beschreven die representatief zijn voor alle locaties waar het toegestane gebruik plaatsvindt en die 
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ontwerpbesluit zal volgen25;

Y. overwegende dat het evaluatieverslag, overeenkomstig artikel 61 van de Reach-
verordening, niet bedoeld is om ondernemingen extra tijd te geven om lacunes op te 
vullen in de informatie die vóór de autorisatie had moeten worden verstrekt, aangezien 
deze informatie van essentieel belang is voor de besluitvorming, maar bedoeld is om 
ervoor te zorgen dat de aanvankelijk in de aanvraag verstrekte informatie nog actueel is;

Z. overwegende dat het Gerecht duidelijk heeft aangegeven dat de aan een autorisatie 
verbonden voorwaarden, zoals bepaald in artikel 60, de leden 8 en 9, van de Reach-
verordening, niet gericht mogen zijn op het verhelpen van tekortkomingen in een 
autorisatieaanvraag of op tekortkomingen in het onderzoek dat de Commissie moet 
verrichten26;

AA. overwegende dat het verlenen van autorisatie op basis van de aanvraag van NPCC, 
ondanks het duidelijke gebrek aan representativiteit van de gegevens in het verstrekte 
chemischeveiligheidsrapport, het doel van een systeem van voorafgaande autorisatie dat 
de bewijslast bij de aanvrager legt, ondermijnt27;

AB. overwegende dat in het advies van het SEAC voorts werd gewezen op ernstige 
onzekerheden in de analyse van alternatieven die aanvrager heeft voorgelegd, en dat 
daar ook in het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie op wordt gewezen28;

AC. overwegende dat een technisch alternatief een stof is die in staat is dezelfde functie te 
vervullen als de zeer zorgwekkende stof, met een mogelijk lager, maar nog 
aanvaardbaar prestatieniveau, of veranderingen in de productie, het proces of het 
product die de behoefte aan de stof helemaal wegnemen29;

AD. overwegende dat volgens de analyse van alternatieven in de aanvraag van LANXESS 
toepassingsalternatieven beschikbaar zijn voor afzonderlijke toepassingen, maar dat de 
uitdaging bestaat in het vinden van één enkel alternatief voor alle doeleinden en alle 
vormen van gebruik30;

AE. overwegende dat een dergelijke “one size fits all”-aanpak, met name in het kader van 

worden gebruikt om de blootstelling van de werknemers aan chroom (VI) en de emissies ervan in het milieu in 
elk van de specifieke scenario’s te beheersen. Voorts dienen de blootstellingsscenario’s informatie over de 
blootstellingsniveaus te bevatten die voortvloeien uit de uitvoering van die risicobeheersmaatregelen en 
operationele omstandigheden.
25 Overweging 20 en artikel 7 van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie.
26 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punten 82 en 
83.
27 Zie met name artikel 1, lid 3, van de Reach-verordening.
28 Overweging 12 van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie.
29 Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag (PB C 28 van 28.1.2011, blz. 1).
30 Analyse van alternatieven, blz. 11-12: Diverse alternatieven worden getest om chroomtrioxide te vervangen. 
De uitdaging bestaat erin een plaatsvervanger te vinden die voldoet aan de vereisten voor alle verschillende 
soorten producten en voor de verschillende vormen van gebruik van elke specifieke toepassing en die 
tegelijkertijd technisch en economisch haalbaar is. Vele alternatieven zijn inmiddels geschikt voor afzonderlijke 
toepassingen, indien aan bepaalde vereisten voor functioneel verchromen in voldoende mate voldaan is, maar 
geen enkel alternatief vertoont alle essentiële eigenschappen van functioneel verchromen met een waterige 
oplossing van chroomtrioxide.
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
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een autorisatieaanvraag voor zeer uiteenlopende sectoren en vormen van gebruik met 
zeer verschillende prestatie-eisen, onnodig discriminerend is voor alternatieven die 
ofwel in bepaalde sectoren ofwel voor bepaalde vormen van gebruik beschikbaar zijn, 
en, indien deze aanpak zou worden gehanteerd, aanvrager een onrechtmatige afwijking 
zou verlenen ten aanzien van zijn verplichting om aan te tonen dat er een alternatief is 
voor elke aangevraagde vorm van gebruik; overwegende dat er bij deze aanpak geen 
rekening wordt gehouden met de in artikel 55 van de Reach-verordening vastgelegde 
doelstelling van vervanging, en innovatie niet wordt aangemoedigd;

AF. overwegende dat de beschikbaarheid van geschikte alternatieven voor functioneel 
verchromen voor verschillende toepassingen is bevestigd door een recent onderzoek van 
het Duitse Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin31;

AG. overwegende dat het SEAC voor zowel gebruik 2 als gebruik 4 opmerkte dat het brede 
toepassingsgebied van het aangevraagde gebruik technische toepassingen omvat 
waarvoor geschikte alternatieven reeds beschikbaar kunnen zijn of reeds in gebruik zijn 
genomen of op korte termijn in gebruik zullen worden genomen, maar vervolgens tot de 
conclusie kwam dat de beoordeling die aanvrager in verband hiermee heeft uitgevoerd, 
te algemeen is om deze uit te sluiten van het toepassingsgebied van de autorisatie32;

AH. overwegende dat bijgevolg geen enkele toepassing expliciet wordt uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de autorisatie;

AI. overwegende dat het Gerecht een autorisatie nietig heeft verklaard omdat de Commissie 
geen toereikende hoeveelheid substantiële en verifieerbare informatie had geverifieerd 
om te kunnen concluderen dat er geen geschikte alternatieven beschikbaar waren voor 
de toepassingen waarop de aanvraag betrekking had of dat de resterende onzekerheden 
over het gebrek aan beschikbare alternatieven op de datum van de goedkeuring van de 
autorisatie verwaarloosbaar waren33;

AJ. overwegende dat in dit geval de onzekerheden over de analyse van de alternatieven 
verre van verwaarloosbaar waren, aangezien het SEAC van mening was dat de aanpak 
van aanvrager met betrekking tot bestaande alternatieven niet volledig passend was34;

31 Onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van de op de markt beschikbare alternatieven voor 
chroomtrioxide voor hard/functioneel en decoratief verchromen, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, Duitsland, 2020, laatste alinea van de samenvatting: In dit onderzoek zijn echter beschikbare 
alternatieven vastgesteld die technisch en economisch haalbaar zijn — soms voor slechts één of enkele 
toepassingen, maar soms ook voor grotere toepassingsgebieden. Een aantal van de alternatieven betreffen 
beproefde technologieën met bekende sterke en zwakke punten. En er zijn ontwikkelingen gaande die de 
toepassingsgebieden en specificaties van deze processen uitbreiden. 
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, voor zowel gebruik 2 als 4, blz. 15.
33 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punt 86.
34 Adviezen van het RAC en het SEAC van 19 mei 2017, voor gebruik 2, bijlage 1, blz. 37. In het SEAC-advies 
wordt gesteld dat toepassingen waarvoor vervanging reeds mogelijk is, volgens aanvrager sowieso niet onder de 
aanvraag vallen; dat aanvrager dergelijke toepassingen of de daarmee verband houdende technische eisen echter 
niet specificeert; dat het SEAC de aanpak van de aanvrager om deze kwestie op te lossen niet volledig geschikt 
acht en dat het benadrukt dat de aanvrager concreter moet aantonen dat vervanging heeft plaatsgevonden waar 
zij nu reeds haalbaar is; dat dit had kunnen worden gerealiseerd door een nauwkeuriger en gebruiksspecifiekere 
beoordeling van alternatieven uit te voeren.

https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
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AK. overwegende dat het Gerecht heeft gesteld dat op de aanvrager de last rust te bewijzen 
dat er geen alternatieven bestaan en dat, wanneer niet aan deze bewijslast wordt 
voldaan, “hem geen autorisatie kan worden verleend”; overwegende dat het Gerecht in 
dezelfde zaak ook heeft opgemerkt dat “geen van de bij de autorisatieprocedure 
betrokken actoren en evenmin overigens ECHA en de Commissie verplicht is om het 
tegendeel, dat wil zeggen dat er daadwerkelijk alternatieven bestaan, te bewijzen van de 
voorwaarde die verband houdt met het ontbreken van alternatieven”35;

AL. overwegende dat, gezien de onzekerheden waarop het SEAC heeft gewezen ten aanzien 
van de beschikbaarheid van alternatieven, de Commissie dus voorstelt de autorisatie te 
verlenen op basis van de aanname dat er geen geschikte alternatieven zijn voor alle 
vormen van gebruik, niet op basis van substantiële en betrouwbare informatie, maar in 
een situatie die is ontstaan als gevolg van het feit dat aanvrager niet heeft voldaan aan 
zijn bewijslast, hetgeen in strijd is met het vereiste zoals vastgesteld door het Gerecht36;

AM. overwegende dat, teneinde ervoor te zorgen dat de autorisatie alleen geldt voor 
gebruiksvormen waarvoor geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn, de Commissie 
het noodzakelijk acht de beschrijving van de gebruiksvormen 2 en 4 toe te lichten aan 
de hand van essentiële functies, rekening houdend met het feit dat aanvrager alleen heeft 
voldaan aan de bewijslast door aan te tonen dat er ten aanzien van de gebruiksvormen 2 
en 4 slechts met betrekking tot een dergelijk beperkt toepassingsgebied geen geschikte 
alternatieven bestaan37;

AN. overwegende, ten eerste, dat wat de Commissie een beperking van de reikwijdte acht in 
feite een volledige lijst van alle essentiële functies is waarvoor chroomtrioxide wordt 
gebruikt en dus het toepassingsgebied op geen enkele wijze beperkt38;

AO. overwegende dat het Gerecht een soortgelijke poging van de Commissie om autorisatie 
te verlenen en tegelijkertijd het toepassingsgebied zogenaamd te beperken, uitdrukkelijk 
heeft afgewezen39;

AP. overwegende, ten tweede, dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie het 
aan aanvrager overlaat om, zodra de autorisatie is verleend, subjectief te beslissen of het 
gebruik van de stof “noodzakelijk” is voor die essentiële functies, ook al is een 
dergelijke analyse bedoeld als voorwaarde voor het verkrijgen van de autorisatie;

AQ. overwegende dat de Commissie aldus haar exclusieve bevoegdheid om tot een conclusie 
te komen met betrekking tot de analyse van alternatieven delegeert aan de aanvrager, 

35 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punt 79.
36 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punt 86.
37 Overwegingen 13 en 14 van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie.
38 Vergelijk artikel 1, lid 1, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie met de adviezen van het 
RAC en het SEAC van 19 mei 2017 voor gebruik 2, bijlage 1, blz. 30, en voor gebruik 4, bijlage 1, blz. 44.
39 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punt 97: “De 
opmerking dat het gebruik van de in casu aan de orde zijnde loodchromaten wordt beperkt tot enkel de gevallen 
waarin de prestaties van de met die chromaten samengestelde mengsels van stoffen echt noodzakelijk zijn, komt 
immers neer op de bewering dat de downstreamgebruiker, iedere keer dat hij een alternatief vindt, zou moeten 
afzien van het gebruik van de in casu aan de orde zijnde loodchromaten. Een dergelijke bewering vormt een 
sterke aanwijzing voor het feit dat de Commissie zelf op de datum van de vaststelling van het bestreden besluit 
het onderzoek naar de voorwaarde betreffende het ontbreken van alternatieven niet voltooid achtte.”
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wat in strijd is met de bepalingen van de Reach-verordening, die de Commissie 
verplicht het definitieve besluit te nemen over de vraag of een aanvrager overtuigend 
heeft aangetoond dat er voor een bepaalde toepassing geen alternatief is, zoals het 
Gerecht in herinnering heeft gebracht40;

AR. overwegende, ten derde, dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie 
vereist dat de downstreamgebruikers de ontbrekende informatie die relevant is voor de 
analyse van alternatieven verstrekken, door middel van een mededeling overeenkomstig 
artikel 66, lid 1, van de Reach-verordening, nadat de autorisatie is verleend41;

AS. overwegende dat die informatie evenwel noodzakelijk was voor de Commissie om in de 
eerste plaats tot een conclusie te kunnen komen over de vraag of er voor elke 
beschreven toepassing alternatieven beschikbaar waren; overwegende dat deze 
benadering ook duidelijk onverenigbaar is met het arrest van het Gerecht42;

AT. overwegende dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie niet alleen 
achterblijvers beloont, maar ook innovatie en koplopers die hebben geïnvesteerd in 
veiliger alternatieven ontmoedigt;

AU. overwegende dat het Gerecht heeft geoordeeld dat, ingeval er in het algemeen geschikte 
alternatieven beschikbaar zijn, maar dergelijke oplossingen voor de aanvrager technisch 
of economisch niet haalbaar zijn, een autorisatie kan worden verleend indien de 
sociaaleconomische voordelen opwegen tegen het risico voor de gezondheid van de 
mens of voor het milieu, en de aanvrager een vervangingsplan indient in de zin van 
artikel 60, lid 4, onder c), van de Reach-verordening43;

AV. overwegende dat de Commissie verzoeker echter niet om een vervangingsplan heeft 
gevraagd;

AW. overwegende dat een aantal downstreamgebruikers die onder het ontwerp van 
uitvoeringsbesluit van de Commissie vallen, reeds een afzonderlijke autorisatieaanvraag 
hebben ingediend; overwegende dat het RAC en het SEAC reeds een advies over een 
aantal van die aanvragen hebben uitgebracht; overwegende dat sommige autorisaties 
voor downstreamgebruikers reeds zijn verleend;

40 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punt 64: “het 
uitsluitend aan de Commissie staat om na te gaan of is voldaan aan de in die bepaling [artikel 60, lid 4] 
neergelegde voorwaarden.” (eigen onderstreping); zie ook punt 78.
41 Artikel 5 van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie, waarin downstreamgebruikers verplicht 
worden om, overeenkomstig artikel 66, lid 1, van de Reach-verordening, in hun mededeling de volgende 
informatie te verstrekken: een toelichting van de in artikel 1, lid 1, vermelde essentiële functies van 
chroomtrioxide die nodig zijn voor het gebruik ervan, met inbegrip van een motivering waarom dergelijke 
essentiële functies voor dat gebruik noodzakelijk zijn.
42 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punt 82: 
“Dienaangaande moet er [...] worden benadrukt dat de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 60, lid 8, en 
lid 9, onder d) en e), van verordening nr. 1907/2006 er in beginsel, ongeacht de inhoud ervan, niet toe kunnen 
strekken eventuele tekortkomingen van een door de autorisatieaanvrager ingediende autorisatieaanvraag of 
analyse van de alternatieven, of eventuele tekortkomingen van het onderzoek van de voorwaarden als bedoeld in 
artikel 60, lid 4, van verordening nr. 1907/2006 door de Commissie, te verhelpen.”
43 Arrest van het Gerecht van 7 maart 2019, Zweden/Commissie, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punten 75 en 
76.
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AX. overwegende dat er evenwel specifieke toepassingen kunnen zijn onder de zeer brede 
vormen van gebruik in de aanvraag van NPCC waarvoor downstreamgebruikers geen 
afzonderlijke aanvraag hebben ingediend, maar waarvoor aan de voorwaarden van 
artikel 60, lid 4, van de Reach-verordening voldaan kan zijn;

AY. overwegende dat het Parlement het in zijn resolutie van 27 maart 2019 daarom passend 
heeft geacht om, bij wijze van uitzondering, aan deze downstreamgebruikers die geen 
afzonderlijke aanvraag hebben ingediend en waarvoor de noodzakelijke gegevens 
ontbreken, de mogelijkheid te bieden om de ontbrekende gegevens op korte termijn in 
te dienen44;

AZ. overwegende dat het zeer betreurenswaardig is dat de Commissie deze benadering niet 
heeft gevolgd, maar op een wijze die in strijd is met het arrest van het Gerecht, 
ontwerpautorisaties blijft opstellen op basis van aanvragen die onvoldoende 
onderbouwd zijn om aan te kunnen tonen dat aan de voorwaarden voor 
autorisatieverlening krachtens de Reach-verordening is voldaan;

BA. overwegende dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie onrechtmatig is 
omdat:

a. het in strijd is met artikel 60 van de Reach-verordening, aangezien het gebaseerd is op 
een aanvraag die niet voldoet aan de vereisten van dat artikel, omdat essentiële 
informatie over de aangevraagde gebruiksvormen ontbreekt, met name wat betreft de 
hoeveelheden, de operationele omstandigheden, de blootstellingsscenario’s en 
risicobeheersmaatregelen in verband daarmee, en omdat een degelijke beoordeling van 
veiliger alternatieven en een vervangingsplan erin ontbreken, waardoor het onmogelijk 
is om na te gaan of aan de voorwaarden voor een autorisatie is voldaan;

b. het tekortkomingen probeert te verhelpen door downstreamgebruikers in het kader van 
een toekomstige herziening na het verlenen van de autorisatie te verplichten informatie 
te verstrekken die in de aanvraag zelf moet worden verstrekt;

c. het op illegale wijze de exclusieve bevoegdheid van de Commissie om tot een conclusie 
te komen over de beschikbaarheid van alternatieven aan de aanvrager delegeert;

1. is van mening dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie de in Reach-
verordening bedoelde uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt;

2. verzoekt de Commissie haar ontwerp van uitvoeringsbesluit in te trekken en een nieuw 
ontwerp aan het comité voor te leggen;

3. verzoekt de Commissie nogmaals om, bij wijze van uitzondering, aan 
downstreamgebruikers die onder de aanvraag van NPCC vallen, maar voor wie nog 
geen afzonderlijke autorisatieaanvraag is ingediend, de mogelijkheid te bieden om de 
ontbrekende gegevens op zeer korte termijn in te dienen, met inbegrip van een 
vervangingsplan in gevallen waarin de aanvrager stelt dat de beschikbare alternatieven 
technisch of economisch niet haalbaar zijn;

44 Zie paragraaf 3 van de resolutie van 27 maart 2019.
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4. dringt er bij het RAC en het SEAC op aan de hieruit voortkomende aangevulde 
aanvraag snel te beoordelen en daarbij naar behoren na te gaan of deze alle in artikel 62 
van de Reach-verordening genoemde noodzakelijke informatie bevat;

5. verzoekt de Commissie snel een nieuw ontwerp in te dienen, met volledige 
inachtneming van de Reach-verordening;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


