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B9-0365/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpverordening van de Commissie 
tot wijziging van bijlage XVII 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) wat betreft lood in hagel in of 
rond watergebieden
(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII 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) wat betreft lood in hagel in of rond watergebieden 
(D064660/06),

– 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 68, lid 1,

– gezien het advies van 3 september 2020 van het in artikel 133 van de Reach-
verordening bedoelde comité,

– gezien artikel 5 bis, lid 3, onder b), van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden2,

– gezien artikel 112, leden 2 en 3 en lid 4, onder c), van zijn Reglement,

Werkingssfeer van de beperking

A. overwegende dat de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen 
(ECHA) om een advies heeft verzocht in het kader van de Overeenkomst inzake de 
bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels (AEWA), op grond 
waarvan de overeenkomstsluitende partijen zich inspannen om het gebruik van 
loodhagel voor de jacht in watergebieden zo spoedig mogelijk stapsgewijs uit te 
bannen; overwegende dat 23 lidstaten al wetgeving hebben inzake het gebruik van 
loodhagel in watergebieden en de andere lidstaten niet beschikken over de infrastructuur 
die nodig is om dergelijke wetgeving uit te voeren; overwegende dat in de 
ontwerpverordening van de Commissie geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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wildsoorten of doeleinden waarvoor wordt geschoten, en dat de werkingssfeer van de 
beperking juist aanzienlijk wordt verbreed en nieuwe elementen worden ingevoerd 
waaraan in het ECHA-advies niet voldoende aandacht is besteed3;

B. overwegende dat de Commissie van mening is dat, om de handhaving te verbeteren en 
aangezien het voor de handhavingsautoriteiten moeilijk is om jagers op heterdaad te 
betrappen bij het afvuren van hagel, de beperking ook betrekking moet hebben op het 
“bij zich hebben” van loodhagel tijdens jachtactiviteiten in watergebieden, 
onafhankelijk van het feit of de hagel daadwerkelijk binnen een watergebied wordt 
gebruikt; overwegende dat het voor veel jagers of schutters onvermijdelijk is 
watergebieden te passeren wanneer ze gaan schieten, waardoor het verbod in feite wordt 
uitgebreid naar andere gebieden dan watergebieden, met als enige rechtvaardiging het 
argument van afdwingbaarheid; overwegende dat handhavingsgemak niet aanvaardbaar 
is als argument voor de invoering van een onevenredige restrictie die de basisrechten 
van Unieburgers beperkt;

Definitie van watergebied

C. overwegende dat de definitie van watergebied een cruciale factor is om de 
afdwingbaarheid van de voorgestelde beperking te kunnen bepalen, en de werkingssfeer 
van de beperking niet onduidelijk mag zijn en in verhouding moet staan tot het 
risiconiveau; overwegende dat de definitie van watergebied die wordt gebruikt voor het 
aanwijzen van gebieden in het kader van de Overeenkomst inzake watergebieden van 
internationale betekenis (Conventie van Ramsar) alle watergebieden omvat – ongeacht 
hun omvang, permanente of tijdelijke en natuurlijke of kunstmatig aard, en of het nu 
moeras-, veen- of turfgebieden betreft – waardoor deze definitie te breed en onduidelijk 
is om toe te passen op de beperking inzake lood in hagel, aangezien het voor schutters 
onmogelijk is dergelijke watergebieden op betrouwbare wijze vast te stellen wanneer zij 
zich bijvoorbeeld op onbekend terrein bevinden, wanneer het water niet zichtbaar of 
permanent is, of wanneer zij zich in een turfgebied bevinden;

D. overwegende dat 23 lidstaten al wetgeving hebben inzake het gebruik van loodhagel in 
watergebieden en geen van hen de volledige definitie van watergebied uit de Conventie 
van Ramsar toepast wegens problemen met betrekking tot afdwingbaarheid en naleving; 
overwegende dat het ECHA niet heeft aanbevolen de volledige definitie van 
watergebied uit de Conventie van Ramsar toe te passen, aangezien de toepassing ervan 
in het kader van de REACH-verordening te gecompliceerd zou zijn; overwegende dat 
de Commissie voorstelt de definitie van watergebied uit de Conventie van Ramsar toe te 
passen op de beperking, zonder dit naar behoren te motiveren, hetgeen leidt tot 
rechtsonzekerheid voor schutters, de handhaving van de beperking bemoeilijkt en tot 
gevolg heeft dat de beperking in veel gevallen eigenlijk neerkomt op een verbod;

Bufferzones buiten watergebieden

E. overwegende dat bufferzones, waarin het afvuren van hagel geheel verboden is, slechts 

3 Advies van 9 maart 2018 van het Comité risicobeoordeling (RAC) en het advies van 14 juni 2018 van het 
Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) van het ECHA over bijlage XV-dossier waarin beperkingen worden 
voorgesteld met betrekking tot loodhagel, https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-
9c656499c8f8.

https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
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in een klein aantal lidstaten worden gebruikt, en wel in goed afgebakende 
watergebieden met duidelijke grenzen; overwegende dat het ECHA in zijn advies geen 
bufferzones voorstelt en van mening is dat het voldoende is om het afvuren van 
loodhagel te beperken in situaties waarin “afgevuurde hagel in een watergebied zou 
landen”, en het Comité voor sociaaleconomische analyse (SEAC) van het ECHA de 
sociaaleconomische gevolgen of evenredigheid van bufferzones derhalve niet heeft 
beoordeeld;

F. overwegende dat de Commissie, zonder zich hiervoor op feiten te baseren, in haar 
ontwerpverordening sprak over een bufferzone van 400 meter, en deze omvang later 
omwille van de handhaving wijzigde naar 100 meter; overwegende dat het onmogelijk 
is voor schutters om bufferzones te identificeren wanneer zij zich op onbekend terrein 
bevinden, wanneer het water niet zichtbaar of permanent is enz., waardoor de beperking 
onevenredig is en in veel gevallen in feite zal neerkomen op een verbod; overwegende 
dat de invoering van een bufferzone aanleiding geeft tot rechtsonzekerheid voor zowel 
schutters als handhavingsambtenaren en bovendien het mandaat overschrijdt dat aan het 
ECHA is gegeven om de implicaties te beoordelen van een verbod op loodhagel in 
watergebieden;

Schietbanen in de openlucht

G. overwegende dat schietbanen in de openlucht, die worden gebruikt door jagers en 
sportschutters, zich meestal in de nabijheid van water bevinden, terwijl in de 
ontwerpverordening van de Commissie onvoldoende aandacht wordt besteed aan 
dergelijke schietbanen; overwegende dat milieuvergunningen voor schietbanen in de 
openlucht kunnen worden gebruikt om te garanderen dat eventuele milieurisico’s 
worden gemonitord en gecontroleerd, en dergelijke vergunningen in ten minste één 
lidstaat wettelijk verplicht zijn; overwegende dat schietbanen in de openlucht die zich in 
het gebied bevinden waarop de beperking van toepassing is, niet worden uitgesloten van 
de werkingssfeer van de ontwerpverordening van de Commissie, hetgeen tot verwarring 
leidt omtrent de vraag of de beperking ook geldt voor schietactiviteiten op een 
schietbaan. In dat geval zouden zelfs professionele en olympische sporters belemmerd 
worden in de uitoefening van hun schietsport en deelname aan competities;

H. overwegende dat bij oefeningen op schietbanen over het algemeen een groot aantal 
schoten wordt afgevuurd, maar het risico van verontreiniging op dit soort plekken wordt 
gecontroleerd en de kosten van vervanging van loodhagel door andere geschikte 
materialen onevenredig hoog zouden zijn; overwegende dat de vervanging van 
loodhagel door hagel van een ander materiaal mogelijk zal leiden tot onbedoelde 
gevolgen voor het milieu, die grondig moeten worden beoordeeld voordat de beperking 
van loodhagel in werking treedt; overwegende dat voor een overstap op staalhagel op 
veel schietbanen enorme infrastructurele aanpassingen nodig zijn en dat de kosten van 
dergelijke aanpassingen in de sociaaleconomische analyse niet zijn geëvalueerd; 
overwegende dat alle sociaaleconomische gevolgen van een verbod op loodhagel op 
schietbanen in de openlucht binnen het voor de beperking voorgestelde gebied van 
tevoren grondig moeten worden geëvalueerd teneinde de evenredigheid van de 
beperking te waarborgen;

Welzijn van dieren en biodiversiteit
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I. overwegende dat alternatieve producten een andere dichtheid en hardheid hebben, 
waardoor de kinetische energie minder efficiënt wordt overgedragen; overwegende dat 
zij niet-dodelijke wonden en fatale, perforerende wonden kunnen veroorzaken waardoor 
het dier meer lijdt, hetgeen indruist tegen de kunst en de praktijk van de jacht;

J. overwegende dat wolfraam in eerste instantie werd verondersteld immobiel te zijn in het 
milieu, waardoor het een geschikt alternatief zou kunnen zijn voor lood in munitie; 
overwegende dat uit recente studies is gebleken dat wolfraam wel degelijk mobiel is en 
wolfraam werd gedetecteerd in bodems en drinkwaterbronnen, waardoor het risico op 
menselijke blootstelling toeneemt4 en vragen rijzen over de effecten ervan op de 
biodiversiteit; overwegende dat momenteel ongeveer 8-10 % van alle schoten met 
loodhagel in de Unie wordt afgevuurd in watergebieden; overwegende dat loodhagel 
grotendeels wordt gebruikt in de schietsport en bij het jagen in terrestrische 
omgevingen, en de huidige voorraden nog jaren meekunnen;

K. overwegende dat wapens met een gladde loop het gebruik vereisen van een kunststoffen 
omhulsel als stalen munitie wordt gebruikt, en dit omhulsel daadwerkelijk in het milieu 
terechtkomt;

Technische punten van zorg

L. overwegende dat wapens die substituten voor lood gebruiken aan meer slijtage en druk 
onderhevig zijn, hetgeen kan leiden tot het gebruik van meer munitie, een gebrek aan 
precisie met meer niet-dodelijke wonden tot gevolg en hogere kosten voor de eigenaren;

M. overwegende dat de productieprocessen van staalhagel duur en verontreinigend zijn en 
bijna uitsluitend in China plaatsvinden; overwegende dat het proces waarbij loodtorens 
worden gebruikt om loodmunitie te produceren schoon is en met name in de Unie 
plaatsvindt; overwegende dat het vermogen om munitie te produceren van strategisch 
belang is als ernaar wordt gestreefd productie en werkgelegenheid in de Unie te houden;

Kosten

N. overwegende dat de Commissie bij haar besluit op grond van artikel 68, lid 1, van de 
Reach-verordening, rekening moet houden met het sociaaleconomische effect van de 
beperking, met inbegrip van de beschikbaarheid van alternatieven; overwegende dat de 
huidige prijzen voor lood- en staalhagel vergelijkbaar en betaalbaar zijn, maar dat 
hagelpatronen op basis van bismut en wolfraam vier tot vijf keer duurder zijn – en 
waarschijnlijk zullen blijven – dan de alternatieven van lood en staal; overwegende dat 
in de ontwerpverordening van de Commissie wordt gesteld dat de kosten van de 
voorgestelde beperking grotendeels door jagers zullen worden gedragen en dat de 
kostenstijging voor de jagers redelijk is, maar geen rekening wordt gehouden met de 
daadwerkelijke werkingssfeer van de beperking en met de economische gevolgen voor 
schieten in een niet-jachtcontext, die beide mogelijk buitensporig zullen zijn; 
overwegende dat het meer dan verrassend is dat het prijsonderzoek dat is uitgevoerd 
voor het bijlage XV-verslag over de beperking dat door het ECHA is opgesteld, 
uitsluitend is gebaseerd op de producten van Britse fabrikanten; overwegende dat de 

4 Wasel, O., Freeman, J.L., “Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or Presence of Other 
Metals”, Toxics 2018, 6(4), 66.
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prijsdaling van staalhagel die het ECHA in dat verslag voorziet, waarschijnlijk niet zal 
plaatsvinden omdat de volumes staalhagel niet betekenisvol zijn ten opzichte van de 
omvang van de staalmarkt;

O. overwegende dat sportschutters tijdens oefeningen normaal een groot aantal schoten 
afvuren en de prijs en beschikbaarheid van vervangende materialen voor hagel met 
name gevolgen zullen hebben voor deze groep schutters; overwegende dat het gebruik 
van staalhagel niet altijd mogelijk of haalbaar is en bij bepaalde schietsportcompetities 
zelfs verboden is, waardoor de beoefenaars van deze schietsporten geen betaalbare 
alternatieven zullen hebben als het gebruik van loodhagel wordt beperkt; overwegende 
dat de Commissie geen rekening houdt met de kosten van de vervanging van geweren 
die niet kunnen worden aangepast en derhalve niet met staalhagel kunnen worden 
gebruikt;

P. overwegende dat er geen raming is van de kosten voor de sportschutters waarvoor de 
beperking gevolgen heeft; overwegende dat bij sommige schietbanen in de openlucht 
aanpassingen nodig zijn voor het gebruik van staalhagel, het enige betaalbare alternatief 
voor loodhagel, en dat staal ook problemen kan opleveren door de effecten die het heeft 
op de bodem; overwegende dat al deze factoren en de handhavingskosten voor de 
lidstaten in de sociaaleconomische analyse in acht hadden moeten worden genomen;

Overgangsperiode

Q. overwegende dat de Commissie in de ontwerpverordening erkent dat bepaalde geweren 
naar aanleiding van de voorgestelde beperking zullen moeten worden aangepast, maar 
zij geen rekening houdt met het feit dat er slechts in 11 Europese landen voorzieningen 
voor het testen van geweren (zogeheten “proefbanken”) zijn5; overwegende dat een 
voldoende lange overgangsperiode nodig is zodat producenten genoeg tijd hebben om 
de productiecapaciteit van alternatieve hagel te vergroten, de bestaande voorraden 
loodhagel kunnen worden verkocht en gebruikt, en geweren waar nodig kunnen worden 
aangepast, met name in de lidstaten die niet beschikken over de nodige infrastructuur 
voor deze aanpassingen;

R. overwegende dat het gebruik van staalhagel om milieuredenen op veel schietbanen 
verboden is en dat de overgangsperiode met het oog op dit feit derhalve lang genoeg 
moet zijn; overwegende dat het ECHA, op basis van de feedback van belanghebbenden, 
een overgangsperiode van 36 maanden had voorgesteld, die de Commissie in de 
ontwerpverordening heeft verkort naar 24 maanden;

Rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid

S. overwegende dat Uniewetgeving begrijpelijk en afdwingbaar moet zijn; overwegende 
dat er in dit geval een reële kans bestaat dat het aantal gerechtelijke procedures zal 
toenemen, omdat het voor schutters moeilijk is watergebieden, met inbegrip van 
bufferzones, te identificeren en wegens het gebrek aan duidelijkheid omtrent het 
gebruik, én het bezit, van loodhagel in en rond watergebieden; overwegende dat er, 
gezien de onduidelijkheid omtrent de werkingssfeer van de regels, een groot aantal 

5 België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het Verenigd 
Koninkrijk.
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onzekere en gecompliceerde situaties zal ontstaan met betrekking tot de werkingssfeer 
van het verbod;

T. overwegende dat de bepaling in de ontwerpverordening van de Commissie waarin zelfs 
het bezit wordt verboden van loodhagel in het gebied waarop de beperking van 
toepassing is, indruist tegen het vermoeden van onschuld en het recht van verdediging 
van burgers schendt; overwegende dat de omkering van de bewijslast die de Commissie 
voorstelt niet verenigbaar is met het beginsel van de rechtstaat en dat eventuele 
schendingen zouden moeten voortvloeien uit het gebruik, en niet uit een hypothetisch 
gebruik, van de verboden hagel;

U. overwegende dat jagers, die tot nu toe vrijwillig hebben bijgedragen aan natuurbeheer in 
de lidstaten, zich geïntimideerd en ten onrechte beschuldigd zullen voelen door de 
ontwerpverordening van de Commissie, en dit hun samenwerking met nationale 
overheidsinstanties op het gebied van het beheer van natuurgebieden, de beheersing van 
uitheemse soorten en vergelijkbare activiteiten die in veel lidstaten aan jagers worden 
toevertrouwd, in gevaar zou kunnen brengen;

V. overwegende dat er geen veilig niveau van loodconsumptie is voor mensen en dat een 
van de doelstellingen van de Reach-verordening is om de volksgezondheid te 
beschermen, maar dat de consumptie van vlees van wilde dieren nergens in de Unie 
verboden is; overwegende dat hagel sporen van lood kan achterlaten in vlees van wilde 
dieren, maar het gedeelte van het vlees dat is verontreinigd met hagel over het algemeen 
wordt verwijderd en niet wordt geconsumeerd, zodat het risico voor de volksgezondheid 
verwaarloosbaar is;

1. maakt bezwaar tegen de aanneming van het ontwerp van verordening van de 
Commissie;

2. is van mening dat de ontwerpverordening van de Commissie de in Reach-verordening 
bedoelde uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt;

3. is van mening dat dit ontwerp van verordening van de Commissie niet strookt met het 
evenredigheidsbeginsel;

4. verzoekt de Commissie haar ontwerp van verordening in te trekken en onverwijld een 
nieuw ontwerp aan het comité voor te leggen;

5. is van mening dat nieuwe beperkingen praktisch en evenredig moeten zijn, niet moeten 
gelden voor schietbanen – waar eventuele risico’s al worden beheerst – en een 
duidelijke en ondubbelzinnige definitie van watergebied moeten bevatten zodat de 
werkingssfeer wordt beperkt tot permanente waterlichamen teneinde de rechtszekerheid 
en afdwingbaarheid te waarborgen;

6. is van mening dat voor nieuwe beperkingen een nieuwe risicobeoordeling en grondige 
sociaaleconomische analyse moeten worden uitgevoerd en dat hierbij de volledige 
werkingssfeer van de geplande beperking in acht moet worden genomen teneinde de 
evenredigheid van de maatregel te garanderen;

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


