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BEKNOPTE MOTIVERING

Met het REACH-voorstel beoogt de Commissie een vereenvoudiging, harmonisering en 
centralisering van de uiteenlopende voorschriften inzake chemische stoffen en materialen die 
momenteel bestaan. Er wordt terecht aangedrongen op een in heel Europa uniform, coherent 
concept voor de registratie en beoordeling van chemische stoffen, dat recht doet aan het beginsel 
van duurzame ontwikkeling en de bescherming van de werknemers. Daarom moet REACH 
principieel worden toegejuicht. Anderzijds mogen economische doelstellingen als concurrentie-
en innovatievermogen en instandhouding van de werkgelegenheid niet te kort komen, vooral 
gelet op de momenteel moeilijke economische situatie in Europa.

Helaas zijn het chemicaliënrecht en de voor bepaalde stoffen geldende gezondheids- en 
milieuvoorschriften inmiddels al zo omvangrijk en complex dat de bureaucratische vereisten met 
hoge kosten verbonden zijn die door het bedrijfsleven en vooral kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's) nauwelijks op te brengen zijn. Als wij er niet in slagen de informatie-
en beoordelingsprocedures in REACH in te korten, zal de al bestaande achterstand bij de 
omzetting alleen maar toenemen. Dit zou niet alleen het concurrentie- en innovatievermogen  
van de Europese industrie en dus veel banen in gevaar brengen, maar ook de bodem wegslaan 
onder de hooggespannen verwachtingen met betrekking tot een betere bescherming van 
gezondheid en milieu.

De rapporteur wil bijdragen aan een grotere uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid van de eisen die 
in het kader van REACH gesteld worden. De voorgestelde amendementen kunnen thematisch als 
volgt worden ingedeeld:

1. Blootstellings- en gebruikscategorieën

Een van de centrale problemen in het REACH-voorstel is dat de producenten, importeurs en 
downstreamgebruikers van stoffen niet beschikken over een uniform instrument om de risico's 
van een stof te beoordelen en die informatie door te geven. Volgens de ontwerptekst moet de 
producent/importeur intensief informatie uitwisselen met de downstreamgebruikers en eventueel 
hun klanten over de samenstelling van de stoffen. In de praktijk ligt dit moeilijk, omdat er vaak 
vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgeheimen zouden moeten worden prijsgegeven.

Eén oplossing houdt het gebruik van blootstellings- en gebruikscategorieën in. Daardoor moet de 
communicatie tussen de schakels in de productieketen eenvoudiger worden, de beoordeling van 
de blootstelling voor de gebruikers beter uitvoerbaar worden en duidelijk worden welke 
maatregelen nodig zijn om de risico's te minimaliseren. Daarbij mogen de gebruikers niet 
onnodig in hun vrijheid van handelen worden beperkt. Verder moet, door specifieke scenario's in 
algemene categorieën onder te brengen, worden voorkomen dat vertrouwelijke gegevens moeten 
worden doorgegeven. Niettemin moeten de ondernemingen, wanneer de indeling in een categorie 
problemen oplevert, de mogelijkheid houden de betrokken uitzonderingen als bijzondere 
gevallen te behandelen. 

2. Prioriteitenstelling

In het REACH-voorstel worden de prioriteiten uitsluitend op basis van kwantitatieve criteria 
gesteld. Voor milieu en consument is het echter van belang dat bij de registratie allereerst de 
stoffen met het grootste risicopotentieel worden behandeld, dus ook kwalitatieve criteria worden 
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aangelegd. Er moet worden gekeken naar de toxicologische c.q. de voor het milieu relevante 
eigenschappen, het gebruik, de blootstelling en het productievolume. Deze basisgegevens 
moeten beschikbaar zijn om aan de hand van de risico's prioriteiten te kunnen stellen.

Als bij de eisen die aan ondernemingen en instanties gesteld worden, evenwichtige en voor 
iedereen begrijpelijke prioriteiten worden gesteld, kan binnen een redelijk tijdsbestek en tegen te 
overziene kosten de gezondheids- en milieubescherming worden verbeterd.

3. Vereenvoudiging van de regelgeving en voorkoming van dubbele voorschriften ter 
bescherming van werknemers

De uitvoering van de voorgestelde verordening moet gemakkelijker, goedkoper en minder 
tijdrovend worden. Daartoe wordt o.a. de registratieprocedure vereenvoudigd. Ook moet het 
toepassingsgebied van de verordening beter worden afgestemd op het bestaande recht om 
overlappende voorschriften te voorkomen.

4. Verbetering van het innovatie- en concurrentievermogen

REACH mag geen belemmering worden voor onderzoek en innovatie en mag ook het 
concurrentievermogen van de Europese chemische industrie en de downstreamgebruikers niet 
onnodig beperken.

5. Versterking van de rol van het Agentschap

De bevoegdheid voor alle aspecten van de beoordeling moet uitsluitend liggen bij het 
Agentschap - en niet bij de bevoegde nationale autoriteiten - om voor heel Europa een uniforme 
aanpak en rechtszekerheid te garanderen.

6. Bescherming van bedrijfsgeheimen en eigendomsrechten

Er moet een efficiënt en goed werkend systeem komen, zonder dat de openbaarmaking van 
gegevens botst met de bescherming van bedrijfsgeheimen en eigendomsrechten. Dit is van het 
grootste belang voor KMO's, omdat zij primair van hun innovaties leven.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 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 1

(1) Het vrije verkeer van stoffen, als 
zodanig, in preparaten of in een voorwerp, 
maakt wezenlijk deel uit van de interne 

(1) Het vrije, veilige en onbureaucratische 
verkeer van stoffen, als zodanig, in 
preparaten of in een voorwerp, maakt 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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markt en draagt aanzienlijk bij tot de 
gezondheid en het welzijn van consumenten 
en werknemers, hun sociale en economische 
belangen en de concurrentiekracht van de 
chemische industrie.

wezenlijk deel uit van de interne markt en 
draagt aanzienlijk bij tot de gezondheid en 
het welzijn van consumenten en 
werknemers, hun sociale en economische 
belangen, de bescherming van flora en 
fauna en de concurrentiekracht van de 
chemische industrie.

Motivering

Wij moeten ons niet alleen bezighouden met het vrije verkeer van stoffen maar ook met de 
naleving van veiligheidsnormen en maatregelen, teneinde ervoor te zorgen dat de 
volksgezondheid en het ecologisch evenwicht niet in gevaar komen.

Duidelijk aangegeven moet worden dat het ecologisch evenwicht een belangrijke factor is in 
verband met het concurrentievermogen.

De REACH-verordening moet de veilige omgang met stoffen, maar ook het 
concurrentievermogen van de industrie niet onnodig beïnvloeden. 

Amendement 2
Overweging 2

(2) De interne markt voor stoffen in de 
Gemeenschap kan alleen efficiënt werken als 
de eisen voor stoffen in de lidstaten niet 
wezenlijk verschillen.

(2) De interne markt voor stoffen in de 
Gemeenschap kan alleen efficiënt werken als 
de eisen voor een veilig beheer van stoffen
nauwkeurig en uitvoerig zijn gedefinieerd 
en in de lidstaten niet wezenlijk verschillen.

Motivering

Een efficiënte organisatie van deze markt op economisch en sociaal terrein vereist met het oog 
op het algemeen belang strenge veiligheidsnormen voor het beheer van stoffen en uitvoerige
bepalingen inzake het gebruik ervan.

Amendement 3
Overweging 3

(3) Om een duurzame ontwikkeling te 
bereiken moet bij de harmonisatie van de 
stoffenwetgeving voor een hoog 
beschermingsniveau voor gezondheid en 
milieu worden gezorgd; deze wetgeving 
moet niet-discriminerend worden toegepast, 
ongeacht of de chemische stoffen op de 

(3) Om een duurzame ontwikkeling te 
bereiken en het innovatie- en 
concurrentievermogen veilig te stellen,
moet bij de harmonisatie van de 
stoffenwetgeving voor een hoog 
beschermingsniveau voor gezondheid en 
milieu worden gezorgd; deze wetgeving 
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interne markt of internationaal worden 
verhandeld.

moet niet-discriminerend en in 
overeenstemming met de WTO-regels
worden toegepast, ongeacht of de chemische 
stoffen op de interne markt of internationaal 
worden verhandeld.

Motivering

Het veiligstellen van het innovatie- en concurrentievermogen is ook een belangrijke doelstelling. 
Het spreekt voor zich dat de rechtsvoorschriften in overeenstemming met de WTO-regels moeten 
zijn.

Amendement 4
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) In het actieplan dat op 4 september 
2002 door de wereldconferentie over 
duurzame ontwikkeling in Johannesburg 
werd goedgekeurd, is vastgelegd dat 
chemische stoffen uiterlijk in 2020 zodanig 
moeten worden vervaardigd en gebruikt dat 
zij geen schade toebrengen aan de 
gezondheid en het milieu. 

Motivering

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de doelstelling om op den duur slechts chemische 
stoffen te produceren en te gebruiken die geen schade toebrengen aan de volksgezondheid en het 
milieu, niet alleen een verplichting is voor de Europese Unie, maar voor de hele wereld.

Amendement 5
Overweging 7

(7) Een belangrijk doel van het bij deze 
verordening op te richten nieuwe systeem is 
de vervanging van gevaarlijke stoffen door 
minder gevaarlijke stoffen of technieken aan 
te moedigen wanneer geschikte alternatieven 
voorhanden zijn. Deze verordening heeft
geen invloed op de toepassing van 
richtlijnen voor de bescherming van de 
werknemers, met name Richtlijn 
90/394/EEG van de Raad van 28 juni 1990 
betreffende de bescherming van de 
werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan carcinogene agentia op het
werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 

(7) Een belangrijk doel van het bij deze 
verordening op te richten nieuwe systeem is 
te bevorderen dat gevaarlijke stoffen 
worden vervangen door minder gevaarlijke 
stoffen of technieken wanneer er geschikte 
alternatieven voorhanden zijn. Deze 
verordening heeft geen invloed op de 
toepassing van richtlijnen voor de 
bescherming van de werknemers, met name 
Richtlijn 90/394/EEG van de Raad van 28 
juni 1990 betreffende de bescherming van de 
werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan carcinogene agentia op het 
werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
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89/391/EEG), die bepaalt dat werkgevers 
gevaarlijke stoffen moeten elimineren, waar 
dat technisch mogelijk is, of door minder 
gevaarlijke stoffen moeten vervangen.

89/391/EEG), die bepaalt dat werkgevers 
gevaarlijke stoffen moeten elimineren, waar 
dat technisch mogelijk is, of door minder 
gevaarlijke stoffen moeten vervangen. In dit 
verband blijven de lidstaten volledig 
bevoegd om op nationaal niveau strengere 
veiligheidsnormen op te leggen als zij dit 
gepast achten.

Motivering
Het voornaamste doel is gevaarlijke stoffen te vervangen door andere, minder gevaarlijke, 
stoffen. Het gaat om een belangrijk uitvloeisel van artikel 137 van het EG-Verdrag (rechtsgrond 
voor de wetgeving ter bescherming van de werknemers) en dit moeten worden genoemd.

Amendement 6
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers van een stof als 
zodanig of in preparaten of in een 
voorwerp, zijn verplicht deze stof zodanig te 
vervaardigen, in te voeren, te gebruiken (of 
in de handel te brengen) dat, onder 
redelijkerwijs voorzienbare 
omstandigheden, geen schade wordt 
toegebracht aan de gezondheid of het 
milieu.

Motivering

Met dit amendement wordt het algemene beginsel van de zorgvuldigheidsplicht ingevoerd. 
Aangezien REACH niet alle gebruiken van de chemische stoffen omvat, is het vanuit het oogpunt 
van de bescherming van de gezondheid en het milieu belangrijk een algemene 
zorgvuldigheidsplicht ten aanzien van de vervaardiging en het gebruik van stoffen in te voeren. 
Dit beginsel komt neer op een codificatie van de vrijwillige verplichtingen die door de industrie 
momenteel worden gepromoot (bijv. het programma Responsible Care). 

Amendement 7
Overweging 12

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen voor 
het in de handel brengen en gebruiken van 
zeer zorgwekkende stoffen als de risico's van 
het gebruik ervan afdoende beheerst zijn of 
dit gebruik uit sociaal-economisch oogpunt 
gerechtvaardigd kan worden.

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen van 
beperkte duur voor het in de handel brengen 
en gebruiken van zeer zorgwekkende stoffen 
als er geen bruikbare alternatieve stoffen of 
technieken bestaan, het gebruik van 
dergelijke stoffen op sociaal-economische 
gronden kan worden gerechtvaardigd en de 
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risico's van het gebruik ervan afdoende 
beheerst zijn. 

Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat een vergunning slechts een tijdelijk voorziening is.

Amendement 8
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. 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. Deze 
bedrijven moeten uitgaande van hun 
risicobeoordeling voorlichting geven over 
het veilig gebruik van hun stoffen en
preparaten, op een  voor de eindgebruiker 
geschikte wijze. Hiertoe behoort de 
verplichting de risico's als gevolg van de 
vervaardiging, het gebruik en het in de 
handel brengen van elke stof op duidelijke, 
passende en transparante wijze te 
beschrijven, te documenteren en bekend te 
maken. Fabrikanten en 
downstreamgebruikers selecteren een stof 
voor vervaardiging en gebruik op basis van 
de veiligste  stoffen die beschikbaar zijn.

Motivering

Dit amendement houdt verband met de invoering van het zorgvuldigheidsbeginsel in artikel 1. 

Het is van essentieel belang dat de eindgebruiker de noodzakelijke informatie en advies ontvangt 
om hem/haar in staat te stellen producten veilig te gebruiken en de gevaren ervan veilig en 
effectief te beheersen. Dit amendement houdt verband met de amendementen op de 
overwegingen 41, 42 en 43. 

Amendement 91
Overweging 20
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(20) Daar de fabrikanten en importeurs van 
voorwerpen aansprakelijk moeten zijn voor 
hun voorwerpen, is het passend stoffen die 
uit voorwerpen moeten vrijkomen 
registratieplichtig te maken. Wanneer sprake 
is van stoffen die waarschijnlijk uit 
voorwerpen vrijkomen in hoeveelheden en 
op wijzen die de gezondheid van de mens of 
het milieu kunnen schaden, moet het ECA 
worden ingelicht en moet het de 
bevoegdheid hebben te vragen dat een 
registratie wordt ingediend.

(20) Daar de fabrikanten en importeurs van 
voorwerpen aansprakelijk moeten zijn voor 
hun voorwerpen, is het passend stoffen die 
uit voorwerpen moeten vrijkomen 
registratieplichtig te maken. Wanneer sprake 
is van stoffen die waarschijnlijk uit 
voorwerpen vrijkomen in hoeveelheden en 
op wijzen die de gezondheid van de mens of 
het milieu kunnen schaden, dienen de 
bevoegde instanties hierover onverwijld te 
worden geïnformeerd en geraadpleegd en 
moet het ECA worden ingelicht en moet het 
de bevoegdheid hebben te vragen dat een 
registratie wordt ingediend.

Motivering

In het geval van vrijkoming van stoffen moet niet alleen het ECA worden ingelicht maar ook de 
bevoegde instanties. 

Amendement 10
Overweging 20 bis (nieuw)

20 bis. Deze verordening is van toepassing 
op elke stof of elk preparaat of voorwerp 
dat wordt geïmporteerd in de Europese 
Unie.
Deze verordening mag op geen enkele wijze 
aanleiding zijn voor verschillen in de 
behandeling van stoffen, preparaten of 
voorwerpen die zijn vervaardigd in de 
Europese Unie en stoffen, preparaten of 
voorwerpen die zijn vervaardigd in derde 
landen, maar op het grondgebied van de 
Europese Unie in de handel worden 
gebracht.
De Europese Commissie komt met 
richtsnoeren om de toepassing van deze 
regel te waarborgen. 

Motivering

Het REACH-systeem zoals gepresenteerd door de Commissie biedt slechts beperkte bescherming 
voor Europese fabrikanten tegen oneerlijke concurrentie uit niet-EU-landen. In de huidige EU-
wetgeving zijn parameters opgenomen die voor Europese fabrikanten van chemische stoffen veel 
strenger zijn. Voor importeurs van voorwerpen in de Europese Unie dienen dezelfde regels te 
gelden als voor Europese fabrikanten. Met dit amendement wordt beoogd te komen tot een 
evenwichtig regelgevingskader voor zowel Europese als niet-Europese fabrikanten.
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Amendement 11
Overweging 22

(22) Een chemische-veiligheidsbeoordeling 
is niet nodig voor stoffen die zich in 
bepaalde zeer kleine, niet zorgwekkend 
geachte concentraties in voorwerpen 
bevinden. Stoffen die in zulke lage 
concentraties in voorwerpen aanwezig zijn, 
moeten ook van de vergunningplicht worden 
vrijgesteld. Deze bepalingen moeten 
evenzeer gelden voor preparaten die vaste 
mengsels zijn van stoffen tot aan de 
preparaten een specifieke vorm wordt 
gegeven waardoor zij voorwerpen worden.

(22) Een chemische-veiligheidsbeoordeling 
is niet nodig voor stoffen die zich in 
bepaalde zeer kleine, niet zorgwekkend 
geachte concentraties in voorwerpen 
bevinden. Stoffen die in zulke lage 
concentraties in voorwerpen aanwezig zijn, 
moeten ook van de vergunningplicht worden 
vrijgesteld. Fabrikanten dienen deze stoffen 
echter wel te vermelden bij de op de 
verpakking vermelde ingrediënten, waarbij 
zij de consument waarschuwen voor de 
aanwezigheid van een gevaarlijke stof.
Deze bepalingen moeten evenzeer gelden 
voor preparaten die vaste mengsels zijn van 
stoffen tot aan de preparaten een specifieke
vorm wordt gegeven waardoor zij 
voorwerpen worden.

Motivering

Het is van essentieel belang dat consumenten volledig geïnformeerd worden over de 
samenstelling van op de markt beschikbare preparaten, zodat zijzelf de verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor het gebruik ervan.

Amendement 12
Overweging 24

(24) De eisen inzake de verzameling van 
informatie over een stof moeten afhangen 
van de vervaardigde of ingevoerde 
hoeveelheid, daar deze een idee geeft van 
de kans op blootstelling van mens en 
milieu aan de stof, en moeten in detail 
worden uiteengezet.

(24) De eisen inzake de verzameling van 
informatie over een stof moeten afhangen 
van de vervaardigde of ingevoerde 
hoeveelheid, daar deze een idee geeft van 
de kans op blootstelling van mens en 
milieu aan de stof, en moeten in detail 
worden uiteengezet. Naast de 
kwantitatieve registratie-eisen dienen ook 
kwalitatieve criteria te worden 
gehanteerd, zoals de gevaarlijkheid van 
een stof, het beoogde gebruik van die stof 
en de mate van feitelijke blootstelling van 
mens en milieu.

Motivering

De Commissie moet de mogelijkheid hebben ook kwalitatieve criteria aan te leggen om 
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prioriteiten te stellen met het oog op de registratie van stoffen.

Amendement 13
Overweging 41

(41) De verantwoordelijkheid voor het 
beheer van de risico's van stoffen houdt 
onder meer in dat informatie over deze 
stoffen aan andere beroepsgebruikers moet 
worden verstrekt; dezen hebben deze 
informatie nodig om zich van hun eigen taak 
te kwijten.

(41) De verantwoordelijkheid voor het 
beheer van de risico's van stoffen houdt 
onder meer in dat informatie over deze 
stoffen op de meest geschikte wijze aan 
andere beroepsgebruikers en niet-
beroepsgebruikers moet worden verstrekt; 
dezen hebben deze informatie nodig om zich 
van hun eigen taak met betrekking tot het 
beheersen van de risico's en het gebruik 
van de stoffen en preparaten te kwijten.

Motivering

Een passend en consistent voorlichtingssysteem op basis van risico verschaft de consument de 
noodzakelijke informatie en adviezen om hem/haar in staat te stellen de risico's bij het gebruiken 
van een stof of preparaat met chemische stoffen veilig en effectief te beheersen. Dit amendement 
houdt verband met de amendementen op de overwegingen 16, 42 en 43.

Amendement 14
Overweging 41 bis (nieuw)

(41 bis) Risicovoorlichting is een essentieel 
onderdeel van het proces van informeren 
en adviseren van mensen ten aanzien van 
de wijze waarop zij potentiële risico's 
kunnen beheersen en aldus een stof of 
preparaat op veilige en effectieve wijze 
kunnen gebruiken. Risicovoorlichting 
vereist dat de fabrikant inzicht heeft in de 
informatiebehoefte van gebruikers en 
vervolgens de noodzakelijke informatie, 
adviezen en hulp verleent, teneinde bij te 
dragen tot een veilig gebruik van de stof of 
het preparaat door de eindgebruiker. 
Gestreefd moet worden naar het 
ontwikkelen van een passend, op risico's 
gebaseerd voorlichtingssysteem voor het 
verstrekken van aanvullende informatie, 
waarbij, bijvoorbeeld, gebruik wordt 
gemaakt van websites en 
scholingscampagnes, teneinde tegemoet te 
komen aan het recht van consumenten om 
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kennis te verkrijgen over de stoffen en 
preparaten die zij gebruiken. Dit is 
bevorderlijk voor een veilig gebruik van en 
vertrouwen in stoffen en preparaten. Een 
dergelijk systeem is waardevol voor 
consumentenorganisaties bij het opzetten 
van een kader om zich te richten op de 
echte bezorgdheden van consumenten via 
REACH, alsook voor de bedrijfssector bij 
het opbouwen van het vertrouwen van 
consumenten in het gebruik van stoffen en 
preparaten die chemische stoffen bevatten. 

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op overweging 16. Een passend en 
samenhangend op risico's gebaseerd voorlichtingssysteem voorziet consumenten van de 
informatie en de adviezen die zij nodig hebben om de risico's bij het gebruik van een stof of een 
preparaat dat chemische stoffen bevat op veilige en effectieve wijze te beheersen.

Amendement 15
Overweging 42

(42) Aangezien het 
veiligheidsinformatieblad een bestaand 
communicatiemiddel in de toeleveringsketen 
van stoffen en preparaten is, is het nuttig dit 
verder te ontwikkelen en er een integraal
onderdeel van het bij deze verordening 
opgerichte systeem van te maken.

(42) Aangezien het 
veiligheidsinformatieblad een bestaand 
communicatiemiddel in de toeleveringsketen 
van stoffen en preparaten is, is het nuttig dit 
verder te ontwikkelen en er een integrerend 
onderdeel van het bij deze verordening 
opgerichte systeem van te maken. Echter, 
ook andere methodes voor voorlichting 
over risico's en veilig gebruik van stoffen 
en preparaten aan consumenten dienen te 
worden overwogen.  

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op de overwegingen 16, 41 en 43.

Amendement 16
Overweging 43

(43) Om tot een verantwoordelijkheidsketen 
te komen moeten de downstream-gebruikers 
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 

(43) Om tot een verantwoordelijkheidsketen 
te komen moeten de downstream-gebruikers 
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 
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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 
downstream-gebruikers de risico's van hun 
gebruik van stoffen beheren.

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 
downstream-gebruikers de risico's van hun 
gebruik van stoffen beheren en informatie 
verschaffen over een veilig gebruik ervan 
in de gehele toeleveringsketen tot en met de 
laatste gebruiker - de consument.

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op de overwegingen 16, 41 en 42.

Amendement 17
Overweging 49

(49) Het ECA moet ook de bevoegdheid 
krijgen fabrikanten, importeurs of 
downstream-gebruikers om nadere 
informatie te vragen over stoffen waarvan 
wordt vermoed, afgaande op de 
beoordelingen door de bevoegde instanties 
in de lidstaten, dat zij een risico voor de 
gezondheid of het milieu inhouden, 
bijvoorbeeld omdat zij in grote 
hoeveelheden op de interne markt zijn. De 
lidstaten moeten hiervoor middelen 
uittrekken en een voortschrijdende planning 
opstellen. Zij moeten, als dat 
gerechtvaardigd is, ook nadere informatie 
kunnen vragen als het risico van het gebruik 
van locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten even zorgwekkend is als dat 
van het gebruik van vergunningplichtige 
stoffen.

(49) Het ECA moet ook de bevoegdheid 
krijgen fabrikanten, importeurs of 
downstream-gebruikers om nadere 
informatie te vragen over stoffen waarvan 
wordt vermoed, afgaande op de 
beoordelingen door de bevoegde instanties 
in de lidstaten, dat zij een risico voor de 
gezondheid of het milieu inhouden, 
bijvoorbeeld omdat zij in grote 
hoeveelheden op de interne markt zijn. De 
lidstaten moeten hiervoor middelen 
uittrekken en een voortschrijdende planning 
opstellen op basis van een door het ECA 
opgestelde lijst van stoffen die met 
voorrang moeten worden beoordeeld. Zij 
moeten, als dat gerechtvaardigd is, ook 
nadere informatie kunnen vragen als het 
risico van het gebruik van locatiegebonden 
geïsoleerde tussenproducten even 
zorgwekkend is als dat van het gebruik van 
vergunningplichtige stoffen.

Motivering

Ter verduidelijking: het ECA moet de lijst van stoffen opstellen die met voorrang beoordeeld 
moeten worden. 

Amendement 18
Overweging 52



PE 357.617v03-00 14/86 AD\574976NL.doc

NL

(52) Met het oog op een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens en het milieu moet voor stoffen met 
zeer zorgwekkende eigenschappen als 
voorzorg van de bedrijven die deze stoffen 
gebruiken worden geëist dat zij bij de 
vergunningsinstantie aantonen dat de risico's 
afdoende beheerst zijn. Is dat niet zo, dan 
kan gebruik van die stof toch worden 
toegestaan als de bedrijven aantonen dat de 
maatschappelijke baten van dit gebruik 
zwaarder wegen dan de risico's ervan en er 
geen geschikte alternatieve stoffen of 
technieken zijn. De vergunningsinstantie 
moet dan via een vergunningsprocedure op 
basis van de aanvragen van de bedrijven 
nagaan of aan deze eisen is voldaan. Daar de 
vergunningen in de hele interne markt voor 
een hoog beschermingsniveau moeten 
zorgen, is het passend dat de Commissie de 
vergunningsinstantie is.

(52) Met het oog op een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens en het milieu moet voor stoffen met 
zeer zorgwekkende eigenschappen als 
voorzorg van de bedrijven die deze stoffen 
gebruiken worden geëist dat zij bij de 
vergunningsinstantie aantonen dat de risico's 
afdoende worden beheerst, dat er geen 
geschikte alternatieve stoffen of technieken 
zijn, en dat de maatschappelijke baten van 
dit gebruik zwaarder wegen dan de risico's 
ervan. De vergunningsinstantie moet dan via 
een vergunningsprocedure op basis van de 
aanvragen van de bedrijven nagaan of aan 
deze eisen is voldaan. Daar de vergunningen 
in de hele interne markt voor een hoog 
beschermingsniveau moeten zorgen, is het 
passend dat de Commissie de 
vergunningsinstantie is.

Amendement 19
Overweging 55

(55) Het ECA moet adviseren wanneer 
welke stoffen vergunningplichtig moeten 
worden gemaakt, zodat de besluiten 
stroken met de maatschappelijke behoeften 
en met de wetenschappelijke inzichten en 
ontwikkelingen.

(55) Het ECA moet ambtshalve vaststellen 
wanneer welke stoffen vergunningplichtig 
moeten worden gemaakt, zodat de 
besluiten stroken met de maatschappelijke 
behoeften en met de wetenschappelijke 
inzichten en ontwikkelingen.

Motivering

Verduidelijking: Het agentschap stelt de prioriteitenlijst vast.

Amendement 20
Overweging 69

(69) Het ECA moet centraal staan bij de 
bevordering van het vertrouwen in de 
stoffenwetgeving en de daaraan ten 
grondslag liggende besluitvorming en 
wetenschappelijke basis bij alle betrokkenen 
en het publiek. Het is dus essentieel dat de 
communautaire instellingen, de lidstaten, het 
publiek en de marktdeelnemers vertrouwen 

(69) Het ECA moet centraal staan bij de 
bevordering van het vertrouwen in de 
stoffenwetgeving en de daaraan ten 
grondslag liggende besluitvorming en 
wetenschappelijke basis bij alle betrokkenen 
en het publiek, zodat het grote publiek en 
alle belanghebbenden vertrouwen hebben 
in de veiligheid van de chemische stoffen 
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hebben in het ECA. Daarom moeten de 
onafhankelijkheid, de wetenschappelijke, 
technische en regelgevende capaciteiten, de 
transparantie en de efficiëntie ervan 
gewaarborgd zijn.

en preparaten die zij gebruiken. Het ECA 
vervult ook een centrale rol in de 
coördinatie van de voorlichting over 
REACH, de tenuitvoerlegging van REACH 
en risico's. Het is dus essentieel dat de 
communautaire instellingen, de lidstaten, het 
publiek en de marktdeelnemers vertrouwen 
hebben in het ECA. Daarom moeten de 
onafhankelijkheid, de wetenschappelijke, 
technische en regelgevende capaciteiten, 
deskundigheid op het gebied van 
voorlichting, de transparantie en de 
efficiëntie ervan gewaarborgd zijn.

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op de overwegingen 41 bis (nieuw) en 70, 
alsmede artikel 73, lid 2, letter i bis (nieuw).

Amendement 21
Overweging 70

(70) De structuur van het ECA moet op de 
taken ervan zijn afgestemd. Hiervoor biedt 
de ervaring met vergelijkbare 
communautaire agentschappen enig houvast, 
maar de structuur moet worden aangepast 
aan de specifieke behoeften van deze 
verordening.

(70) De structuur van het ECA moet op de 
taken ervan zijn afgestemd. Hiervoor biedt 
de ervaring met vergelijkbare 
communautaire agentschappen enig houvast, 
maar de structuur moet worden aangepast 
aan de specifieke behoeften van deze 
verordening. In dit geval dient dit gepaard 
te gaan met de oprichting van een "centre 
d'excellence" voor risicovoorlichting bij het 
ECA.

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op de overwegingen 41 bis en 69, alsmede 
artikel 73, lid 2, letter i bis (nieuw).

Amendement 22
Overweging 79

(79) Binnen het ECA moet een kamer van 
beroep worden opgericht om de 
marktdeelnemers die gevolgen ondervinden 
van de besluiten van het ECA in staat te 
stellen hun wettelijke recht van beroep uit te 
oefenen.

(79) Binnen het ECA moet een kamer van 
beroep worden opgericht om allen die een 
wettig belang hebben en gevolgen 
ondervinden van de besluiten van het ECA 
in staat te stellen hun wettelijke recht van 
beroep uit te oefenen.
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Motivering

De term "allen die een wettig belang hebben" is breder dan de term "marktdeelnemers". 

Amendement 23
Overweging 89

(89) De middelen moeten worden 
geconcentreerd op de zorgwekkendste 
stoffen. Daarom moet een stof alleen in 
bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG worden 
opgenomen als zij voldoet aan de criteria 
voor indeling als kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de voortplanting 
(categorieën 1, 2 of 3) of als 
inhalatieallergeen. De bevoegde instanties 
moeten in staat worden gesteld bij het ECA 
voorstellen in te dienen. Het ECA moet over 
het voorstel advies uitbrengen en de 
betrokkenen moeten daarop kunnen 
reageren. De Commissie moet daarna een 
besluit nemen.

(89) Teneinde de lidstaten in de 
gelegenheid te stellen voorstellen in te 
dienen voor een geharmoniseerde indeling 
van een stof in bijlage I van Richtlijn 
67/548/EEG of bijlage I van Richtlijn 
1999/45/EG, dienen zij een dossier op te 
stellen dat in overeenstemming is met de 
gedetailleerde eisen. In dit dossier dient de 
rechtvaardiging voor maatregelen op 
communautair niveau te worden 
uiteengezet. Het ECA moet over het voorstel 
advies uitbrengen en de betrokkenen moeten 
daarop kunnen reageren. De Commissie 
moet daarna een besluit nemen.

Motivering

Het limiteren van geharmoniseerde indeling tot kankerverwekkende, mutagene of voor de 
voortplanting vergiftige stoffen (CMR-stoffen) en inhalatie-allergenen is veel te beperkt. Er zijn 
veel meer zeer relevante gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Gebleken is dat de indeling 
zeer controversieel is, te controversieel om uitsluitend aan de sector over te laten. 
Geharmoniseerde indeling biedt de mogelijkheid conflicten op te lossen zonder een beroep op de 
rechter en levert derhalve besparingen op.

Amendement 24
Overweging 91 bis (nieuw)

(91 bis) De Commissie overweegt de 
mogelijkheid een voorstel in te dienen voor 
de invoering van een Europees 
kwaliteitsmerk met het oog op de 
identificatie en promotie van voorwerpen 
die in elk stadium van het productieproces 
zijn vervaardigd met inachtneming van de 
uit deze verordening voortvloeiende 
verplichtingen. 
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Motivering

Spreekt voor zich.
Amendement 25
Overweging 93

(93) Voor de doeltreffende werking van het 
bij deze verordening opgerichte systeem is 
bij de handhaving een goede samenwerking 
en coördinatie tussen de lidstaten, het ECA 
en de Commissie nodig.

(93) Voor de doeltreffende werking van het 
bij deze verordening opgerichte systeem is 
bij de handhaving een goede samenwerking 
en coördinatie tussen de instanties van de 
lidstaten, het ECA en de Commissie nodig.

Motivering

Nauwe samenwerking tussen het ECA, de Commissie en de instanties van de lidstaten is 
noodzakelijk voor een effectieve handhaving. 

Amendement 26
Overweging 100

(100) Voor de vlotte overgang naar het 
nieuwe systeem is het nuttig dat deze 
verordening getrapt in werking treedt; een 
geleidelijke inwerkingtreding van de 
bepalingen moet alle betrokkenen 
(instanties, bedrijven, belanghebbenden) ook 
in staat stellen de middelen bij de 
voorbereiding op nieuwe taken op het juiste 
moment aan te wenden.

(100) Voor de vlotte overgang naar het 
nieuwe systeem is het nuttig dat deze 
verordening getrapt in werking treedt; een 
geleidelijke inwerkingtreding van de 
bepalingen moet alle betrokkenen 
(instanties, bedrijven, belanghebbenden) ook 
in staat stellen de middelen bij de 
voorbereiding op nieuwe taken op het juiste 
moment aan te wenden, mede door het 
sluiten van vrijwillige door de Commissie te 
coördineren overeenkomsten tussen de 
sector en andere belanghebbenden.

Amendement 27
Overweging 101 bis (nieuw)

(101 bis) Deze verordening laat Richtlijn 
98/24/EG1 onverlet. Richtlijn 98/24/EG 
blijft het centrale rechtsinstrument voor de 
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van werknemers tegen risico's 
van chemische agentia op het werk. De 
lidstaten en de sociale partners worden 
opgeroepen op een betere toepassing van en 
controle op Richtlijn 98/24/EG toe te zien.
__________
1 PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
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Amendement 28
Artikel 1, lid 2

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

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

Motivering

Dit amendement houdt verband met de invoering van een zorgvuldigheidsplicht in artikel 1.

Amendement 29
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
Zorgvuldigheidsplicht

1. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers die handelingen uitvoeren of 
voornemens zijn uit te voeren met een stof, 
een preparaat of een voorwerp dat een 
dergelijke stof of preparaat bevat, met 
inbegrip van het vervaardigen, importeren 
of gebruiken daarvan, en weten of 
redelijkerwijs konden verwachten dat deze 
handelingen negatieve gevolgen zouden 
kunnen hebben voor de gezondheid of het 
milieu, dienen alle inspanningen te 
verrichten die redelijkerwijs van hen 
verwacht kunnen worden om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, te beperken of te 
herstellen.
2. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers die bij de uitoefening van hun 
beroeps- of bedrijfswerkzaamheden een stof 
of een preparaat of een voorwerp dat een 
dergelijk stof of preparaat bevat aan een 
fabrikant, importeur of downstream-
gebruiker verstrekken, dienen voor zover 
redelijkerwijs van hen verwacht kan 
worden te zorgen voor adequate 
voorlichting en informatie-uitwisseling, met 
inbegrip van, waar van toepassing, de 
technische bijstand die redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor het voorkomen, 
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beperken of herstellen van schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid en het milieu.

Motivering

Een algemeen beginsel van zorgvuldigheid is noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van de 
sector voor een veilige behandeling en een veilig gebruik van alle chemische stoffen te 
definiëren. Deze plicht moet van toepassing zijn op alle stoffen (ongeacht de geproduceerde 
hoeveelheid) en dient in te houden dat van de sector wordt verwacht dat zij zich niet alleen houdt 
aan de specifieke verplichtingen krachtens de REACH-verordening, maar ook aan de basale 
sociale, economische en milieuverantwoordelijkheden van het ondernemerschap. 

Amendement 30
Artikel 1 ter (nieuw)

Artikel 1 ter
Bijhouden van dossiers

1. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers gebruiken de hun ter 
beschikking staande informatie, of de 
informatie waarover zij redelijkerwijs 
zouden moeten beschikken, om te voldoen 
aan hun verplichtingen in verband met de 
toepassing van de bovenstaande 
bepalingen. De in artikel 1 bis, lid 2, 
bedoelde voorlichting omvat in ieder geval 
de volgende elementen:
a) gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk 
zijn om te voldoen aan bepalingen van deze 
verordening,
b) een beschrijving van de maatregelen die 
minimaal noodzakelijk worden geacht ter 
voorkoming of beperking van schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid of het milieu 
van redelijkerwijs te verwachten 
handelingen met stoffen, preparaten of 
producten die een stof of een preparaat 
bevatten,
2. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers houden dossiers bij die nodig 
zijn om te voldoen aan het bepaalde in lid 
1, voorzien van de namen waaronder de 
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stoffen of de preparaten of de voorwerpen 
die deze stoffen of preparaten bevatten in 
de handel worden gebracht, de chemische 
kenmerken van de stoffen, de samenstelling 
van de preparaten en, waar passend, de 
chemische-veiligheidsrapporten, alsmede 
alle overige informatie die noodzakelijk is 
om te voldoen aan de bepalingen van deze 
verordening.
3. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers geven de bevoegde instantie van 
de lidstaat waar zij zijn gevestigd op 
verzoek toegang tot de in het tweede lid van 
dit artikel bedoelde dossiers.

Motivering

Het naar behoren bijhouden van dossiers op bedrijfsniveau is een basisvoorwaarde voor de 
handhaving van en de controle op de naleving van het REACH-systeem. Deze bepaling brengt 
geen extra kosten met zich mee voor de sector.

Amendement 31
Artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "kleine en middelgrote 
ondernemingen": kleine en middelgrote 
ondernemingen zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling nr. 2003/361/EG van 6 mei 
2003. 

Motivering

Voor een correcte tenuitvoerlegging van de verordening is het noodzakelijk een definitie op te 
nemen van kleine en middelgrote ondernemingen, daar dit zeer kwetsbare deelnemers zijn in de 
procedure. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op de artikelen in Titel 
I: Algemene aspecten.

Amendement 32
Artikel 5, lid 4

4. Bij de indiening van een registratie wordt 
de door het ECA vastgestelde vergoeding 
betaald.

4. Bij de indiening van een registratie wordt 
de door het ECA vastgestelde vergoeding 
betaald.

De hoogte van de vergoeding staat in 
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verhouding tot het type registratiedossier.

Motivering

Om de KMO's tegemoet te komen, moet de hoogte van de vergoeding die het ECA voor de 
registratie vaststelt, in verhouding staan tot de gegevens die worden verstrekt voor de registratie 
van een stof. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op artikelen in titel II 
(Registratie van stoffen).

Amendement 33
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Alle registratieaanvragen worden 
voorafgaande aan de indiening bij het ECA 
aan een onafhankelijk onderzoek 
onderworpen en het onderzoeksrapport 
wordt samen met de registratieaanvraag bij 
het ECA ingediend. Dit onderzoek moet 
waarborgen dat de registratie volledig en 
van goede kwaliteit is. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door een organisatie die 
onafhankelijk van de registrant is, maar de 
registrant draagt de kosten. Het ECA stelt 
een leidraad samen voor dergelijke 
kwaliteitsonderzoeken.

Motivering

Er bestaat momenteel geen verplichte evaluatie van de kwaliteit en inhoud van de 
registratiedossiers, omdat het ECA alleen op volledigheid toetst (art. 18, lid 2). Blijkens een 
recente evaluatie door bevoegde autoriteiten van de lidstaten is slechts 31% van de 
veiligheidsinformatiebladen geheel nauwkeurig. Daarom moet naar onze mening beslist een 
onafhankelijk onderzoek vóór indiening van de documenten worden geëist, om ervoor te zorgen 
dat de registratiedossiers nauwkeurig zijn.

Amendement 34
Artikel 6, lid 1, letter a)

a) de stof is in totale hoeveelheden van
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig, 
waarbij elk soort voorwerp afzonderlijk 
wordt beoordeeld;

a) de hoeveelheid van de stof bedraagt meer 
dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur;

Motivering

De versie van artikel 6 in het Commissievoorstel biedt in de EU gevestigde verwerkende 
bedrijven maar weinig bescherming tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU. Omdat een 
gelijksoortig ingevoerd voorwerp aan lagere eisen moet voldoen, zal het niet alleen goedkoper 



PE 357.617v03-00 22/86 AD\574976NL.doc

NL

zijn, maar wellicht ook met een breder assortiment aan grondstoffen worden vervaardigd.

De amendementen zorgen voor billijke randvoorwaarden voor ondernemingen in de EU en 
daarbuiten en waarborgen een maximale bescherming van de menselijke gezondheid en het 
milieu.

Amendement 35
Artikel 6 bis, lid 1

1. Een buiten de Gemeenschap gevestigde 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 
stof vervaardigt die in de Gemeenschap als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen 
wordt ingevoerd, kan met wederzijdse 
instemming een in de Gemeenschap 
gevestigde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon aanwijzen om als zijn enige 
vertegenwoordiger de verplichtingen voor 
importeurs uit hoofde van deze titel te 
vervullen.

1. Een buiten de Gemeenschap gevestigde 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 
stof vervaardigt die in de Gemeenschap als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen 
wordt ingevoerd, kan met wederzijdse 
instemming een in de Gemeenschap 
gevestigde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon aanwijzen om als zijn 
vertegenwoordiger de verplichtingen voor 
importeurs uit hoofde van deze titel te 
vervullen.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 36
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 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés.

1. De artikelen 5 en 19 zijn 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.

Motivering

Voor stoffen die bestemd zijn voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés, 
mag geen vrijstellingstermijn worden vastgesteld.

Amendement 37
Artikel 7, lid 2, alinea 2

De in lid 1 bedoelde termijn gaat in op het Schrappen.
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moment waarop het ECA de kennisgeving 
ontvangt.

Motivering

Moet worden geschrapt omdat de in lid 1 genoemde termijn van vijf jaar geschrapt is.

Amendement 38
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.

Motivering

Moet worden geschrapt omdat de in lid 1 genoemde termijn van vijf jaar geschrapt is.

Amendement 39
Artikel 7, lid 8, alinea 2

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

Bij zijn besluiten als bedoeld in lid 4 houdt 
het ECA rekening met eventuele 
opmerkingen van de bevoegde instanties van 
de lidstaat waar de vervaardiging, de invoer 
of de op producten en procédés gerichte 
research en ontwikkeling plaatsvinden.

Motivering

Verduidelijking.
Amendement 40

Artikel 9, alinea -1 (nieuw)

Bij het indienen van informatie voor 
registratiedoeleinden overeenkomstig de 
letters a) en b) kan de registrant ter 
bescherming van bedrijfsgeheimen eisen 
dat de documenten worden aangemerkt als 
bijzonder vertrouwelijk te behandelen 
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stukken. De registrant motiveert elke 
daartoe strekkend aanvraag bij het ECA.

Motivering

Toepassing van de bestaande wetgeving (Verordening (EEG) nr. 793/93 en Richtlijn 92/32/EEG) 
die het bedrijfsleven verplicht tot vertrouwelijke behandeling.

Amendement 41
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 bijlage V, 
informatie over de acute toxiciteit en 
informatie over de biologische 
afbreekbaarheid overeenkomstig bijlage VI 
alsmede samenvattingen van andere 
beschikbare relevante informatie die de 
registrant noodzakelijk acht voor de 
risicobeoordeling; nadere informatie wordt 
alleen verstrekt en nadere tests, vooral als 
daarbij dierproeven nodig zijn, worden 
alleen uitgevoerd als zij op grond van de 
daadwerkelijke blootstelling vereist zijn;

Motivering

Voor een risicobeoordeling kan in eerste instantie worden volstaan met de gegevens uit bijlage V 
en informatie over de acute toxiciteit en de biologische afbreekbaarheid overeenkomstig bijlage 
VI. Nadere gegevens mogen alleen worden verzameld als dat gezien het gebruik en de 
blootstelling nodig is om het risico vast te stellen en eventueel aanvullende risicobeperkende 
maatregelen te nemen. Dit zou tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden en onnodige 
dierproeven zouden worden vermeden. De Commissie dient daartoe, bijv. in het kader van de 
"REACH Implementation Projects", een leidraad samen te stellen waarin de relatie tussen 
testeisen en blootstelling (bijv. blootstellingscategorieën) uiteengezet wordt.

Amendement 42
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;

schrappen
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Motivering

De schrapping van punt x) in art. 9, onder a) is bedoeld om de houder van de rechten op studies 
de mogelijkheid te ontnemen al dan niet inzage te verlenen in testgegevens in verband met niet-
gewervelde dieren. De schrapping van dit punt is van fundamenteel belang om het beginsel van 
verplichte toegang tot alle gegevens in te voeren, tegen een billijke en evenredige vergoeding 
(hoewel er nog geen overeenstemming is over de vergoeding die degene die gegevens opvraagt, 
moet betalen aan de eigenaar). Dit is vooral voor KMO's uiterst belangrijk, omdat zij zo de 
kosten van maatregelen die REACH voorschrijft, aanzienlijk kunnen terugdringen Dit 
amendement houdt verband met de andere amendementen op artikelen in titel II (Registratie van 
stoffen).

Amendement 43
Artikel 9, letter a), punt x) bis (nieuw)

x bis) een schriftelijke verklaring waaruit 
blijkt dat de registrant toegang heeft tot alle 
originele studierapporten waaraan de 
ingediende samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen ontleend zijn; 
indien het ECA dit wenst, toont de 
registrant aan dat hij eigenaar van die 
rapporten is of rechtmatig toegang daartoe 
heeft.

Motivering

Is bedoeld om de eigendomsrechten met betrekking tot testgegevens te beschermen.

Amendement 44
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. 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.

Gezamenlijk gebruik van gegevens is 
verplicht; dit geldt niet alleen voor 
gegevens die afkomstig zijn van proeven 
met gewervelde dieren, maar voor alle 
proeven die voor de registratie vereist zijn.
Tevens moet de vorming van 
publiekrechtelijke consortia of gemengde 
publiek-private consortia worden 
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gestimuleerd om de toegang van KMO's en 
hun organisaties te waarborgen.

Motivering

Het registratieproces moet worden vereenvoudigd, vooral om de kosten voor KMO's te verlagen. 
Deze bedrijven en hun organisaties moeten toegang hebben tot de consortia, ook om misbruik 
van dominante marktposities te voorkomen. Dit amendement houdt verband met andere 
amendementen op artikelen in titel II (Registratie van stoffen).

Amendement 45
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 gelijk deel van de 
registratievergoeding.

Motivering

Als de verlaging van de vergoeding slechts tot een derde wordt beperkt, vermindert de stimulans 
om een consortium te vormen, want alleen een consortium met twee leden zal hiervan profiteren. 
Een gelijke verdeling van de kosten maakt ook de vorming van grotere consortia aantrekkelijk.

Houdt verband met de amendementen op de artikelen 17, lid 2 en 25, leden 5 en 6.

Amendement 46
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;
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 

Schrappen.
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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

Informatievereisten die gebaseerd zijn op hoeveelheden, zijn niet meer nodig, omdat de vereisten 
moeten worden gerelateerd aan de blootstelling.

Amendement 47
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.

Motivering

Informatievereisten die gebaseerd zijn op hoeveelheden, zijn niet meer nodig, omdat de vereisten 
moeten worden gerelateerd aan de blootstelling.

Amendement 48
Artikel 12, lid 4, alinea 1

4. Indien een stof reeds is geregistreerd, kan 
een nieuwe registrant verwijzen naar de 
eerder voor die stof ingediende onderzoeken 
en testrapporten, hierna “onderzoeken” 
genoemd, mits hij kan aantonen dat de stof 
die hij registreert gelijk is aan de eerder 
geregistreerde stof, ook wat de 
zuiverheidsgraad en de aard van de 
onzuiverheden betreft, en een verklaring van 
toegang van de eerdere registranten kan 
overleggen waarin zij het gebruik van de 

4. Indien een stof reeds is geregistreerd, kan 
een nieuwe registrant verwijzen naar de 
eerder voor die stof ingediende onderzoeken 
en testrapporten, hierna “onderzoeken” 
genoemd, mits hij kan aantonen dat de stof 
die hij registreert gelijk is aan de eerder 
geregistreerde stof, ook wat de 
zuiverheidsgraad en de aard van de 
onzuiverheden betreft, en een verklaring van 
toegang van de eerdere registranten overlegt.
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onderzoeken toestaan.

Motivering

De toegang tot gegevens over proeven zonder dieren moet worden gewaarborgd, zoals dit voor 
dierproeven reeds is geregeld. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op 
artikelen in titel II (Registratie van stoffen).

Amendement 49
Artikel 13, lid 1, alinea 1

1. Onverminderd artikel 4 van Richtlijn 
98/24/EG moet voor elke volgens dit 
hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
10 ton of meer per jaar vervaardigt of 
invoert.

1. Onverminderd artikel 4 van 
Richtlijn 98/24/EG moet voor elke volgens 
dit hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar vervaardigt of invoert.

Motivering

Een verplichte chemische veiligheidsbeoordeling (CVB) en verplichte opneming van een 
chemisch veiligheidsrapport (CVR) in het registratiedossier moeten ook gelden voor stoffen in 
kleine hoeveelheden (1 tot 10 ton per jaar per fabrikant/importeur). Anders wordt twee derde 
van de 30.000 onder REACH vallende stoffen geregistreerd zonder chemische 
veiligheidsbeoordeling. Daardoor is geen informatie beschikbaar voor de vaststelling van 
risicominderende maatregelen die nodig kunnen worden om de van deze stoffen uitgaande 
risico's te beheersen. Dit is vooral van belang voor stoffen die zijn ingedeeld als gevaarlijk of als 
PBT of vPvB, omdat de desbetreffende veiligheidsinformatiebladen zullen worden aangevuld met 
relevante informatie over het tegengaan van blootstelling van mens en milieu bij alle 
geïdentificeerde gebruiksvormen.

Verder kan geschat worden dat de economische gevolgen van een CVR-eis ook voor stoffen in 
kleine hoeveelheden vrij bescheiden zouden uitvallen en slechts een fractie zouden uitmaken van 
de kosten voor een in grote hoeveelheden gebruikte stof (zie F. Ackerman:'The true costs of 
REACH').

Derhalve is de CVB/CVR-eis voor de klasse 1-10 ton per jaar zeker een rendabele maatregel, 
gezien de grote potentiële winst voor de gezondheid van cosumenten en werknemers die 
blootstaan aan gevaarlijke stoffen.

Tenslotte wordt een tegenstrijdigheid tussen REACH en de wettelijke voorschriften ter 
bescherming van werknemers voorkomen en een grotere synergie gerealiseerd, want Richtlijn 
98/24/EG geldt voor alle op de werkplek aanwezige chemische agentia, ongeacht de gebruikte 
hoeveelheid.



AD\574976NL.doc 29/86 PE 357.617v03-00

NL

Amendement 50
Artikel 13, lid 5, letter a)

a) in met levensmiddelen in aanraking 
komende materialen die binnen het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 89/109/EEG van de Raad vallen;

schrappen

Motivering

Het chemisch veiligheidsrapport maakt deel uit van het registratiedossier en moet daarom niet 
worden opgesteld voor stoffen die buiten het toepassingsgebied vallen. Stoffen die al zijn 
gereglementeerd in de desbetreffende verticale voorschriften, mits naar behoren geïntegreerd, 
moeten worden uitgesloten van de werkingssfeer van REACH. Dit amendement hangt samen met 
de andere amendementen op artikelen in titel II (Registratie van stoffen).

Amendement 51
Artikel 15, lid 2, inleidende formule

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 
indienen zonder aanvullende proeven uit te 
voeren:

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

Motivering

REACH voorziet slechts in minimale informatie over tussenproducten. Vaak zijn tussenproducten 
echter zeer reactief en kunnen diverse gevaarlijke eigenschappen bezitten. Tussenproducten zijn 
vooral problematisch als het gaat om de gezondheid van werknemers. Het is niet genoeg om 
alleen de al beschikbare informatie in te dienen. De informatie moet toereikend zijn om het 
tussenproduct in te delen, zodat de gezondheid van werknemers betrouwbaarder kan worden 
gevolgd, adequate collectieve en individuele beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen 
en mogelijke vervangende stoffen kunnen worden aangewezen.

Amendement 52
Artikel 15, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voor de registratie van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
in hoeveelheden van meer dan 100 ton per 
jaar wordt naast de uit hoofde van lid 2 
vereiste informatie ook de in bijlage V 
vermelde informatie ingediend.
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Op het verkrijgen van deze informatie is 
artikel 12 van toepassing.

Motivering

REACH voorziet slechts in minimale informatie over tussenproducten. Vaak zijn tussenproducten 
echter zeer reactief en kunnen diverse gevaarlijke eigenschappen bezitten. Tussenproducten zijn 
vooral problematisch als het gaat om de gezondheid van werknemers. Het is niet genoeg om 
alleen de al beschikbare informatie in te dienen. Locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten 
in hoeveelheden van meer dan 100 ton moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als normale 
stoffen in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton.

Amendement 53
Artikel 16, lid 4, letter e)

e) het vervoer voldoet aan de voorschriften 
van Richtlijn 94/55/EG;

e) het vervoer voldoet aan de voorschriften 
van Richtlijn 94/55/EG en de relevante 
regelgeving inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen door de lucht en over 
zee om te voldoen aan de voorschriften van 
het Verdrag van Rotterdam betreffende het 
vervoer van gevaarlijke chemische 
producten;

Motivering

Richtlijn 94/55/EG heeft alleen betrekking op het vervoer over de weg en per spoor. De 
Europese Unie is volop bezig met de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Rotterdam.

Amendement 54
Artikel 17, lid 2

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

2. Elke registrant die lid van een consortium 
is, betaalt een gelijk deel van de vergoeding.

Motivering

Als de verlaging van de vergoeding slechts tot een derde wordt beperkt, vermindert de stimulans 
om een consortium te vormen, want alleen een consortium met twee leden zal hiervan profiteren. 
Een gelijke verdeling van de kosten maakt ook de vorming van grotere consortia aantrekkelijk. 

Houdt verband met de amendementen op de artikelen 10, lid 2 en 25, leden 5 en 6.

Amendement 55
Artikel 20 bis (nieuw)

Artikel 20 bis
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1. Voor stoffen die in hoeveelheden van 10 
tot 1.000 ton worden vervaardigd of 
ingevoerd, moet de registrant binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening de volgende informatie 
indienen:
- fysisch-chemische eigenschappen 

overeenkomstig bijlage V
- biologische afbreekbaarheid
- acute aquatische toxiciteit (één soort)
- acute toxiciteit - opname langs één weg 
(oraal, via de huid, via inhalatie)
- huidirritatie
- irritatie van de ogen
- gevoelig worden van de huid
- mutageniteit (Ames-test)
- indeling en etikettering
- algemene informatie inzake blootstelling 
en gebruik aan de hand van eenvoudige 
categorieën;
het ECA stelt daartoe op zijn internetsite 
elektronische software beschikbaar.
2. Binnen vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening moet de registrant 
een volgorde vaststellen voor stoffen die  in 
hoeveelheden van 1 tot 100 ton worden 
vervaardigd of ingevoerd, rekening 
houdende met de vervaardigde en 
ingevoerde hoeveelheid, de blootstelling en 
de intrinsieke eigenschappen. Het ECA 
stelt richtsnoeren vast en biedt software aan 
voor het bepalen van de volgorde.
De bij het bepalen van deze volgorde 
behaalde resultaten en alle beschikbare 
informatie die de registrant in dit verband 
als wezenlijk beschouwt, moeten door de 
registrant worden ingediend. Het ECA stelt 
daartoe op zijn internetsite elektronische 
software beschikbaar.
3. Registranten die de in de leden 1 en 2 
genoemde informatie niet indienen, 
kunnen zich niet op artikel 21 beroepen.



PE 357.617v03-00 32/86 AD\574976NL.doc

NL

Het ECA moet de openbare lijst binnen een 
maand overeenkomstig artikel 26, lid 2, 
letter b) bijwerken en de vroegste 
registratiedata voor de overige stoffen 
meedelen.

Motivering

Door de invoering van een nieuw artikel 20 bis wordt het register van stoffen (opgesteld op 
grond van artikel 26) vijf jaar na de inwerkingtreding van de verordening aangevuld met 
centrale gegevens. Op basis van deze gegevens kunnen prioriteiten worden gesteld voor de 
registratie. De Commissie moet met het oog daarop richtsnoeren en elektronische software tot 
stand brengen, die het ECA beschikbaar moet stellen.

Amendement 56
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:

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

Motivering

De volgorde waarin stoffen worden geregistreerd, wordt opnieuw bepaald, rekening houdende 
met de vervaardigde resp. ingevoerde hoeveelheid en met het risico.

Amendement 57
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 ingevoerd.

2. Artikel 19 is gedurende zeven 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 ingevoerd. 
Artikel 19 is ook niet van toepassing op 
geleidelijk geïntegreerde stoffen waarvoor 
uit hoofde van artikel 20 bis een volgorde is 
vastgesteld.

Motivering

De volgorde waarin stoffen worden geregistreerd, wordt opnieuw bepaald, rekening houdende 
met de vervaardigde resp. ingevoerde hoeveelheid en met het risico.
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Amendement 58
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 die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 10 
ton of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd. 

Motivering

De volgorde waarin stoffen worden geregistreerd, wordt opnieuw bepaald, rekening houdende 
met de vervaardigde resp. ingevoerde hoeveelheid en met het risico.

Amendement 59
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 alsmede een 
afgesloten beoordeling van een bestaande 
stof overeenkomstig Verordening (EEG) 
nr. 793/93 wordt in deze titel als een 
registratie beschouwd en het ECA kent 
binnen een jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening een registratienummer toe.

Motivering

Binnen het EU-programma voor bestaande stoffen is de beoordeling van een aantal bestaande
stoffen inmiddels afgerond. Daarbij worden in wezen dezelfde eisen gehanteerd als bij de 
registratie van nieuwe stoffen. Daarom dienen bestaande stoffen waarvan de beoordeling geheel 
is afgerond, net als nieuwe stoffen waarover uit hoofde van Richtlijn 67/548/EEG kennisgeving 
is gedaan, als geregistreerd te worden beschouwd.

Amendement 60
Artikel 23, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het ECA dient te worden betrokken 
bij de opstelling van richtsnoeren voor het 
gezamenlijk gebruik van gegevens 
overeenkomstig het OSOR-voorstel ("éen 
stof, één registratie).
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Amendement 61
Artikel 23, lid 1

1. Om onnodige dierproeven te voorkomen 
worden voor de toepassing van deze 
verordening slechts als laatste middel 
proeven op gewervelde dieren uitgevoerd. 
Tevens moeten maatregelen worden 
genomen om de onnodige dubbele 
uitvoering van andere proeven te beperken.

1. Om onnodige dierproeven te voorkomen 
worden voor de toepassing van deze 
verordening slechts als laatste middel 
proeven op gewervelde dieren uitgevoerd. 
Tevens moeten maatregelen worden 
genomen om dierproeven te verbieden 
wanneer er alternatieve 
onderzoeksmethoden bestaan, en de 
onnodige dubbele uitvoering van andere 
proeven te beperken.

Motivering

De formulering in het voorstel dat het gebruik van dieren waar mogelijk moet worden vermeden, 
is heel vaag, zodat de naleving wordt overgelaten aan de goede wil van de fabrikant of, nog 
erger, aan de eisen van de markt. De behandeling van dieren mag echter niet ondergeschikt 
worden gemaakt aan de harde, onverbiddelijke regels van een aan fluctuaties onderhevige 
markt.

Amendement 62
Artikel 23, lid 2

2. De uitwisseling en gezamenlijke indiening 
van informatie overeenkomstig deze 
verordening betreft technische gegevens en 
in het bijzonder informatie over de 
intrinsieke eigenschappen van stoffen. Over 
hun marktoptreden, in het bijzonder over 
productiecapaciteiten, geproduceerde of 
omgezette hoeveelheden, ingevoerde 
hoeveelheden of marktaandelen, wisselen de 
registranten geen informatie uit.

2. De uitwisseling en gezamenlijke indiening 
van informatie overeenkomstig deze 
verordening betreft technische gegevens en 
in het bijzonder informatie over de 
intrinsieke eigenschappen van stoffen. Over 
hun marktoptreden, in het bijzonder over 
productiecapaciteiten, geproduceerde of 
omgezette hoeveelheden, ingevoerde 
hoeveelheden of marktaandelen, wisselen de 
registranten geen informatie uit. De 
Commissie regelt door middel van 
richtlijnen de naleving van de 
mededingingsregels bij de uitwisseling van 
gegevens.

Amendement 63
Artikel 23, lid 3

3. Samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen die 
ten minste tien jaar eerder voor een 
registratie zijn ingediend, kunnen door het 
ECA gratis aan andere registranten of 

3. Voor de uitwisseling van gegevens moet 
een vergoeding worden betaald. In 
uitzonderingsgevallen kunnen
samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen over 
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potentiële registranten ter beschikking 
worden gesteld.

proeven met gewervelde dieren die ten 
minste vijftien jaar eerder voor een 
registratie zijn ingediend, volgens het 
bepaalde van artikel 25 inzake niet 
geleidelijk geïntegreerde stoffen en van
artikel 28 inzake geleidelijk geïntegreerde 
stoffen door het ECA gratis aan andere 
registranten of potentiële registranten ter 
beschikking worden gesteld.

Motivering

Het eigendomsrecht vereist dat voor de wettelijk voorgeschreven uitwisseling van gegevens 
steeds een vergoeding wordt betaald.

Amendement 64
Artikel 23, lid 4

4. Ten aanzien van proeven waarbij geen 
gewervelde dieren betrokken zijn is deze 
titel uitsluitend op potentiële registranten 
van toepassing indien eerdere registranten 
een positieve verklaring in verband met 
punt x) van artikel 9, onder a), hebben 
ingediend.

schrappen

Motivering

De schrapping van paragraaf 4 houdt nauw verband met en is een gevolg van het schrappen van 
artikel 9, letter a), punt x). De bedoeling is de beginselen van het verplicht uitwisselen van alle 
proefgegevens (waaronder die van niet-gewervelde dieren) in de doelstellingen en algemene 
voorschriften op te nemen. Dit punt is van bijzonder belang, vooral voor het MKB, waarvoor het 
aldus mogelijk zal zijn een aanzienlijke vermindering te bereiken van de kosten van maatregelen 
die door REACH vereist zijn. 

Amendement 65
Artikel 24, lid 5, alinea 1

5. Indien de stof minder dan tien jaar eerder 
is geregistreerd, deelt het ECA de potentiële 
registrant onverwijld de namen en adressen 
mee van de eerdere registranten en stelt het 
hem op de hoogte van de eventueel reeds
door hen ingediende relevante 
samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
onderzoeken met gewervelde dieren.

5. Indien de stof minder dan vijftien jaar
eerder is geregistreerd, stelt het ECA eerst 
de vorige registrant op de hoogte om vast te 
stellen of deze wenst dat zijn naam bekend 
wordt gemaakt. Indien hij daarmee instemt,
deelt het ECA de potentiële registrant 
onverwijld de namen en adressen mee van 
de eerdere registranten en stelt het hem op 
de hoogte van de eventueel reeds door hen 
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ingediende relevante samenvattingen van 
onderzoeken of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van onderzoeken 
met reeds uitgevoerde experimenten.

Motivering

De vorige registrant heeft recht op vertrouwelijke behandeling van zijn naam. Er zijn geen 
redenen voor de vaststelling van een termijn. Er dient altijd een financiële vergoeding te worden 
betaald voor de wettelijk voorgeschreven uitwisseling van gegevens.

Dit amendement houdt nauw verband met en is een gevolg van het amendement op artikel 9, 
letter a), punt x). De bedoeling is een eind te maken aan het facultatieve karakter van de
indiening van gegevens over proeven met niet-gewervelde dieren, door deze bepaling te 
schrappen. Verplichte toegang tot gegevens is voor KMO's van het grootste belang.

Amendement 66
Artikel 24, lid 5, alinea 3

Het ECA stelt de potentiële registrant 
tevens op de hoogte van de eventueel reeds 
door de eerdere registranten ingediende 
relevante samenvattingen of uitgebreide 
samenvattingen van onderzoeken waarbij 
geen gewervelde dieren betrokken zijn 
geweest en waarvoor de eerdere 
registranten een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
hebben ingediend.

schrappen

Motivering

Dit amendement houdt nauw verband met en is een gevolg van het amendement op artikel 9, 
letter a), punt x). De bedoeling is een eind te maken aan het facultatieve karakter van de 
indiening van gegevens over proeven met niet-gewervelde dieren, door deze bepaling te 
schrappen. Verplichte toegang tot gegevens is voor KMO's van het grootste belang.

Amendement 67
Artikel 25, lid 1

1. In het geval van minder dan tien jaar 
eerder geregistreerde stoffen, als bedoeld in 
artikel 24, lid 5, verzoekt de potentiële 
registrant de eerdere registranten om de 
informatie die gebaseerd is op proeven op 
gewervelde dieren die hij voor de registratie 
nodig heeft. Hij kan de registranten vragen 
om informatie over proeven waarbij geen 
gewervelde dieren betrokken zijn geweest 

1. In het geval van minder dan vijftien jaar 
eerder geregistreerde stoffen, als bedoeld in 
artikel 24, lid 5, verzoekt de potentiële 
registrant de eerdere registranten om de 
informatie die gebaseerd is op eerder 
uitgevoerde proeven die hij voor de 
registratie nodig heeft. Hij kan de 
registranten ook vragen om informatie over 
proeven waarbij geen gewervelde dieren 
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als de eerdere registranten daarvoor een 
positieve verklaring in verband met punt x) 
van artikel 9, onder a), hebben ingediend.

betrokken zijn geweest.

Motivering

Dit amendement houdt nauw verband met en vloeit voort uit de amendementen op artikel 9, 
letter a), punt x) en artikel 24, lid 5. De bedoeling is een eind te maken aan het facultatieve 
karakter van de indiening van gegevens over proeven met niet-gewervelde dieren, door deze 
bepaling te schrappen. Verplichte toegang tot gegevens is voor KMO's van het grootste belang.

Studies met gewervelde dieren zijn enorm tijdrovend en duur. De bescherming van de eigendom 
van proefgegevens dient daarom tot 15 jaar te worden uitgebreid. Dit sluit ook aan bij de 
voorschriften in andere regelingen, zoals de biocidenrichtlijn (98/8/EG).

Amendement 68
Artikel 25, lid 3, alinea 1

3. Indien overeenstemming is bereikt over 
de uitwisseling van onderzoeken, wordt door 
de eerdere registranten binnen twee weken 
na ontvangst van de betaling een verklaring 
van toegang tot de betrokken onderzoeken 
aan de potentiële registrant verleend.

3. Indien overeenstemming is bereikt over 
de uitwisseling van onderzoeken zoals 
bedoeld in de eerste en tweede zin van lid 1, 
wordt door de eerdere registranten binnen 
twee weken na ontvangst van de betaling 
een verklaring van toegang tot de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant 
verleend.

Or. it

Motivering

Dit amendement houdt nauw verband met en vloeit voort uit de amendementen op artikel 9, 
letter a), punt x), artikel 24, lid 5 en artikel 25, lid 1. De bedoeling is een eind te maken aan het 
facultatieve karakter van de indiening van gegevens over proeven met niet-gewervelde dieren, 
door deze bepaling te schrappen. Verplichte toegang tot gegevens is voor KMO's van het 
grootste belang.

Amendement 69
Artikel 25, lid 4

4. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, kan de potentiële registrant het ECA 
en de eerdere registranten daarvan ten 
minste een maand nadat hij van het ECA de 
naam en het adres van de eerdere 
registranten heeft ontvangen op de hoogte
stellen.

4. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, verstrekt de potentiële registrant aan
de eerdere registranten de relevante 
informatie en kan hij ten minste een maand 
nadat hij van het ECA de naam en het adres 
van de eerdere registranten heeft ontvangen 
bij het ECA een verzoek indienen om de 
billijke betaling die ingevolge het 
onderstaande lid 6 aan de eerdere 
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registranten verschuldigd is,  vast te stellen.

Motivering

Om de procedure om toegang tot de gegevens te krijgen te bespoedigen en te stroomlijnen, is het 
beter dat het ECA bemiddelt; aldus wordt eveneens een bepaalde mate van vertrouwelijkheid 
van de gegevens gewaarborgd.

Amendement 70
Artikel 25, lid 5

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) 50% van de door 
hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald.

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) een gelijk deel van 
de door hem (hen) opgegeven kosten te 
hebben betaald.

Motivering

Gekoppeld aan het amendement op artikel 10, lid 2. De nieuwe registrant moet niet verplicht 
worden 50% van de kosten te betalen aan vorige registranten, zoals momenteel wordt 
voorgesteld voor niet geleidelijk geïntegreerde stoffen. De regels voor de verdeling van de 
kosten voor niet geleidelijk geïntegreerde stoffen moeten hetzelfde zijn als voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen (zie art. 28, lid 3). Er is geen reden voor een verschil in het 
kostenverdelingssysteem voor deze twee soorten stoffen.

Gekoppeld aan de amendementen op artikelen 10, lid 2, 17, lid 2 en 25, lid 6.

Amendement 71
Artikel 25, lid 6

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 
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onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen. Door de eerdere 
registranten kan 50% van de kosten op de 
potentiële registrant worden gevorderd; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen. Door de eerdere 
registranten kan een gelijk deel van de 
kosten op de potentiële registrant worden 
gevorderd; die vordering is afdwingbaar 
voor de nationale rechter. 

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan de amendementen op de artikelen 10, lid 2, 17, lid 2 en 25, lid 5.

Amendement 72
Artikel 26, lid 1, letter b)

b) zijn naam en adres en de naam van de 
contactpersoon;

b) zijn naam en adres en de naam van de 
contactpersoon of diens vertegenwoordiger; 
fabrikanten of importeurs kunnen eisen dat 
de naam van de onderneming 
overeenkomstig artikel 116 vertrouwelijk 
wordt behandeld;

Motivering

Voor een betere bescherming van bedrijfsgeheimen. De combinatie stofnaam-fabrikant is 
gevoelige informatie voor de concurrentie.

Amendement 73
Artikel 26, lid 1, letter c)

c) de beoogde termijn voor de 
registratie/hoeveelheidsklasse;

c) de beoogde hoeveelheidsklasse;

Motivering

Gevolg van amendement op art. 11. Bij de registratie wordt niet langer uitgegaan van 
hoeveelheidsklassen, maar er worden door het ECA bewerkingslijsten gepubliceerd.

Amendement 74
Artikel 26, lid 1, letter e)

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 

e) een aanduiding van belangstelling voor 
toetreding tot een consortium.
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registratie een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
in te dienen.

Motivering

Vergemakkelijkt de vorming van consortia, omdat van meet af aan belangstelling hiervoor 
kenbaar is gemaakt.

Amendement 75
Artikel 26, lid 2, inleidende formule

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend binnen 18 maanden voor:

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
voor:

Motivering

Door de wijzigingen in artikel 26 wordt voor een uniforme preregistratie gezorgd en zodoende 
komt na 18 maanden een uniform stoffenregister tot stand. Dit biedt de fabrikanten, verwerkers, 
gebruikers en autoriteiten meer zekerheid met het oog op hun planning.

Amendement 76
Artikel 26, lid letter a)

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;

a) binnen een maand na beëindiging van de 
preregistratiefase publiceert het ECA de 
lijst met stoffen waarvan overeenkomstig 
lid 1 kennis is gegeven, met vermelding van 
de naam van de stof en het CAS-nummer, 
en vermeldt of ten minste een fabrikant of 
importeur binnen vijf jaar tot registratie 
moet overgaan;

Motivering

Door de wijzigingen in artikel 26 wordt voor een uniforme preregistratie gezorgd en zodoende 
komt na 18 maanden een uniform stoffenregister tot stand. Dit biedt de fabrikanten, verwerkers,
gebruikers en autoriteiten meer zekerheid met het oog op hun planning.

Amendement 77
Artikel 26, lid 2, letter b)

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.

b) in uitzonderingsgevallen kunnen de 
fabrikanten of importeurs binnen zes 
maanden na publicatie van de lijst met 
geleidelijk geïntegreerde stoffen 
overeenkomstig lid 2, letter a) 
gerechtvaardigde aanvullingen of 
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correcties aan het ECA doorgeven. Het 
ECA publiceert vervolgens binnen een 
maand de definitieve lijst met geleidelijk 
geïntegreerde stoffen opnieuw.

Motivering

Door de wijzigingen in artikel 26 wordt voor een uniforme preregistratie gezorgd en zodoende 
komt na 18 maanden een uniform stoffenregister tot stand. Dit biedt de fabrikanten, verwerkers, 
gebruikers en autoriteiten meer zekerheid met het oog op hun planning.

Amendement 78
Artikel 27, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Fabrikanten of importeurs die aan 
een SIEF deelnemen kunnen natuurlijke 
personen zijn dan wel rechtspersonen die 
worden vertegenwoordigd door hun zetel op 
het grondgebied van de Unie.

Amendement 79
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 
binnen twee maanden na de in artikel 26, 
lid 2, vastgestelde termijn om het verslag 
van dat onderzoek. 

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 
binnen de eerste twee maanden van de 
desbetreffende registratietermijn bedoeld in 
artikel 21. 

Motivering

Met dit amendement wordt getracht de termijnen op de werkelijke behoeften af te stemmen. Het 
houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel III: Uitwisseling van 
gegevens en voorkoming van onnodige proeven.

Amendement 80
Artikel 28, lid 1, alinea 2
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Binnen twee weken na het verzoek verstrekt 
de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemers en de eigenaar nemen 
alle redelijke stappen om overeenstemming 
te bereiken over de wijze waarop de kosten 
worden gedeeld. Indien zij daarover geen 
overeenstemming bereiken, worden de 
kosten gelijkelijk gedeeld. De eigenaar 
verstrekt het onderzoeksverslag binnen twee 
weken na ontvangst van de betaling.

Binnen drie maanden na het verzoek 
verstrekt de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemers en de eigenaar nemen 
alle redelijke stappen om overeenstemming 
te bereiken over de wijze waarop de kosten 
worden gedeeld. Indien zij daarover geen 
overeenstemming bereiken, dan bepaalt het 
ECA hoe de kosten worden gedeeld. De 
eigenaar verstrekt het onderzoeksverslag 
binnen twee weken na ontvangst van de 
betaling.

Motivering

Met dit amendement wordt getracht de termijnen op de werkelijke behoeften af te stemmen. Het 
houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel III: Uitwisseling van 
gegevens en voorkoming van onnodige proeven.

Amendement 81
Artikel 28, lid 3

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken 
aan een of meer andere deelnemers, 
handelen de overige deelnemers alsof geen 
relevant onderzoek binnen het SIEF
beschikbaar is, tenzij een andere registrant 
reeds een registratie heeft ingediend die, 
naar gelang van het geval, de samenvatting 
of de uitgebreide onderzoekssamenvatting 
van het onderzoek bevat. Het ECA besluit 
in dergelijke gevallen die samenvatting of 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, naar 
gelang van het geval, aan de andere 
deelnemers ter beschikking te stellen. De 
andere registrant kan een gelijk deel van de 
kosten van de deelnemers vorderen; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken 
aan een of meer andere deelnemers, 
intervenieert het ECA om ervoor te zorgen 
dat de gegevens worden uitgewisseld en dat 
de betaling naar billijkheid en 
evenredigheid geschiedt. Het is de taak van 
het ECA om de gegevens beschikbaar te 
stellen en  voor een proportionele 
vergoeding te zorgen. 

Motivering

Met dit amendement wordt getracht te waarborgen dat de gegevens kunnen worden uitgewisseld 
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en dat met name het MKB niet voor uitzonderlijk hoge kosten komt te staan. Het houdt verband 
met de andere amendementen op de artikelen van titel III: Uitwisseling van gegevens en 
voorkoming van onnodige proeven.

Amendement 82
Artikel 29, lid 1

1. Wanneer een stof of preparaat 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 
1999/45/EG aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van die stof of dat preparaat, dat wil 
zeggen de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur, een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis aan de afnemer, dat wil zeggen 
een downstreamgebruiker of distributeur van 
de stof of het preparaat.

1. Wanneer een stof of preparaat 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 
1999/45/EG aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, dan wel voldoet aan de 
in artikel 54, letters a) t/m e) bedoelde 
criteria, of overeenkomstig artikel 54, letter 
f) geïdentificeerd is, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van die stof of dat preparaat, dat wil 
zeggen de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur, een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis aan de afnemer, dat wil zeggen 
een downstreamgebruiker of distributeur van 
de stof of het preparaat.

Motivering

REACH voorziet erin dat informatie over een stof met behulp van de veiligheidsinformatiebladen 
in de toeleveringsketen wordt doorgegeven. Het aantal stoffen waarvoor een veiligheidsblad 
vereist is, moet worden uitgebreid met stoffen van zeer ernstige zorg die in artikel 54 over 
vergunningen zijn genoemd.

Amendement 83
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 
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 

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 
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 
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of distributeur, op verzoek van een 
downstreamgebruiker een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis.

of distributeur, de downstreamgebruiker een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis.

Motivering

Ook voor preparaten die wel gevaarlijke stoffen bevatten maar zelf niet zijn ingedeeld als 
gevaarlijk, is de verstrekking van informatie aan de werkgever en de werknemers belangrijk 
voor een goede bescherming van de gezondheid op de werkplek. In veel gevallen is het 
veiligheidsinformatieblad de enige informatiebron over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 
in een preparaat. Daarom wordt voorgesteld dat in alle gevallen voor dergelijke preparaten een 
veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt en niet alleen als de downstreamgebruiker daarom 
verzoekt.

Amendement 83
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 
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.

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 
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, de downstreamgebruiker een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis.

Motivering

Ook voor preparaten die wel gevaarlijke stoffen bevatten maar zelf niet zijn ingedeeld als 
gevaarlijk, is de verstrekking van informatie aan de werkgever en de werknemers belangrijk 
voor een goede bescherming van de gezondheid op de werkplek. In veel gevallen is het 
veiligheidsinformatieblad de enige informatiebron over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 
in een preparaat. Daarom wordt voorgesteld dat in alle gevallen voor dergelijke preparaten een 
veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt en niet alleen als de downstreamgebruiker daarom 
verzoekt.
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Amendement 84
Artikel 29, lid 5

5. Het veiligheidsinformatieblad wordt, 
indien een downstreamgebruiker daarom 
vraagt, verstrekt in de officiële talen van de 
lidstaten waar de stof of het preparaat in de 
handel wordt gebracht.

5. Het veiligheidsinformatieblad wordt 
verstrekt in de officiële talen van de lidstaten 
waar de stof of het preparaat in de handel 
wordt gebracht.

Motivering

Om een uniforme en efficiënte voorlichting van downstreamgebruikers te waarborgen wordt 
voorgesteld dat steeds een veiligheidsinformatieblad in de officiële talen wordt verstrekt en niet 
alleen als de downstreamgebruiker daarom verzoekt.

Amendement 85
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 
deze bepalingen 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 86
Artikel 30, lid 1, letter a)

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

Schrappen.

Motivering

Letter a) moet worden geschrapt omdat het toch niet zo kan zijn dat het registratienummer bij 
niet-geclassificeerde stoffen wel op het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld, terwijl 
dit bij geclassificeerde stoffen blijkbaar niet vereist is. Het kan daarbij overigens om gevoelige 
bedrijfsinformatie gaan, zoals de precieze samenstelling van een preparaat.
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Amendement 87
Artikel 30, lid 2, inleidende formule

2. De informatie wordt uiterlijk ten tijde van 
de eerste levering van de stof na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
schriftelijk verstrekt. Deze informatie wordt 
door de leveranciers in de volgende situaties 
onverwijld aangepast en downstream 
verstrekt:

2. De informatie wordt uiterlijk ten tijde van 
de eerste levering van de stof na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
schriftelijk dan wel in elektronische vorm
verstrekt. Deze informatie wordt door de 
leveranciers in de volgende situaties 
onverwijld aangepast en downstream 
verstrekt:

Amendement 88
Artikel 30 bis (nieuw)

Artikel 30 bis
Verplichting informatie aan actoren later 
in de toeleveringsketen te verstrekken voor 

stoffen en preparaten in voorwerpen
Alle actoren in de toeleveringsketen 
verstrekken informatie aan de 
onmiddellijke downstreamgebruiker of 
distributeur als een voorwerp een stof bevat 
die op zichzelf of in een preparaat voldoet 
aan de criteria zoals bedoeld in artikel 54, 
letters a) t/m e) of is geïdentificeerd 
overeenkomstig artikel 54, letter f).

Motivering

Actoren in de toeleveringsketen moeten worden gewaarschuwd als een stof van zeer ernstige 
zorg is verwerkt in een voorwerp dat zij hebben verworven. Zo zullen de actoren ook goed 
geïnformeerd een keuze maken waarbij het milieu wordt ontzien. Voldoende informatie over het 
voorwerp is van essentieel belang in alle delen van de toeleveringsketen omdat uit de ervaring is 
gebleken dat stoffen kunnen vrijkomen wanneer producten worden gebruikt of verwerkt en 
wanneer ze het afvalstadium hebben bereikt. Voorbeelden zijn azo-kleurstoffen in textiel, 
vlamvertragers en ftalaten in kunststoffen en kwik in batterijen. REACH moet zodanig worden 
gewijzigd dat de informatie ook voor voorwerpen wordt doorgegeven.

Amendement 89
Artikel 31 bis (nieuw)

Artikel 31 bis
Verplichting om informatie over

stoffen in voorwerpen te verstrekken
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Downstreamgebruikers die in een voorwerp 
een stof of preparaat opnemen waarvoor 
een veiligheidsinformatieblad is opgesteld, 
en degenen die vervolgens dat voorwerp 
behandelen of verder verwerken, doen het 
veiligheidsinformatieblad toekomen aan 
alle ontvangers van het voorwerp of een 
daarvan afgeleid voorwerp. Het publiek is 
geen ontvanger.

Motivering

De fabrikanten van voorwerpen, de detailhandel en het publiek moeten kunnen nagaan of 
bepaalde stoffen in het uiteindelijke voorwerp aanwezig zijn, en zo nodig op zoek gaan naar 
veiliger alternatieven. Er wordt een termijn van 15 dagen gesteld in navolging van de vaste 
reactietijd in Verordening 1049/2001 inzake de toegang tot documenten van de EG-instellingen.

Amendement 90
Artikel 32, titel

Toegang van werknemers tot de informatie 
in het veiligheidsinformatieblad

Toegang van werknemers tot informatie 
over stoffen en preparaten

Motivering

De verplichtingen van de werkgever ten aanzien van veiligheidsinformatiebladen zijn veel 
preciezer en grondiger geregeld in Richtlijn 98/24/EG (Bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk). Daarom moet hier 
nogmaals uitdrukkelijk worden vermeld dat de geldigheid van deze richtlijn niet beperkt wordt. 
Wijziging van de titel betekent dat niet alleen informatie over informatieveiligheidsbladen 
verstrekt moet worden, maar ook de informatie uit hoofde van artikel 30.

Amendement 91
Artikel 32

Werknemers en hun vertegenwoordigers 
krijgen van hun werkgever toegang tot de 
overeenkomstig de artikelen 29 en 30 
verstrekte informatie over de stoffen die zij 
bij hun werk gebruiken of waaraan zij bij 
hun werk kunnen worden blootgesteld.

Onverminderd het bepaalde in richtlijn 
98/24/EG krijgen werknemers en hun 
vertegenwoordigers van hun werkgever 
toegang tot de overeenkomstig de artikelen 
29 en 30 verstrekte informatie over de 
stoffen die zij bij hun werk gebruiken of 
waaraan zij bij hun werk kunnen worden 
blootgesteld. Deze informatie moet vanzelf 
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worden verstrekt. Werknemers hebben het 
recht door hun werkgever adequaat 
voorgelicht te worden over de gevolgen die 
REACH voor hen heeft en hun rechten op 
grond van deze wetgeving. 

Motivering

Werknemers moeten recht op voorlichting hebben zonder daarom te vragen. Om hun werk te 
verrichten moeten werknemersvertegenwoordigers ten volle bekend zijn met de bepalingen van 
deze wetgeving en moeten zij van hun werkgever betaald verlof krijgen om deze kennis op te 
doen.

Amendement 92
Artikel 32, lid 1 bis (nieuw)

Toegang van consumenten tot de 
informatie in het veiligheidsinformatieblad
De verkoper van een gevaarlijke stof, 
preparaat of een product dat gevaarlijke 
stoffen bevat geeft de klant, 
consumentenorganen of andere betrokken 
organen toegang tot de informatie over de 
in de artikelen 29 en 30 bedoelde stoffen, 
preparaten en producten.

Motivering

Artikel 32 geeft werknemers toegang tot de informatie. Artikel 32 bis geeft dezelfde toegang tot 
informatie aan consumenten en anderen.

Amendement 43
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 schriftelijk dan wel in 
elektronische vorm aan de fabrikant, 
importeur, downstreamgebruiker, 
distributeur of een andere actor in de 
toeleveringsketen 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 
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van de chemische veiligheidsbeoordeling 
door de leverancier. Dit lid geldt niet voor 
gebruik waarvoor de leverancier niet wil 
instaan.   

Motivering

Een leverancier mag er niet toe worden verplicht elk door een downstreamgebruiker opgegeven 
gebruik te ondersteunen en een blootstellingsscenario op te stellen voor een niet aan te raden  
gebruik. Lid 2 mag niet in strijd zijn met titel 16 van het veiligheidsinformatieblad (maakt ook 
deel uit van het GHS-veiligheidsinformatieblad).

Amendement 94
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.

f) een voorstel voor aanvullende proeven op 
gewervelde dieren, indien hij die nodig acht 
om zijn chemische veiligheidsbeoordeling te 
completeren. Bij het ontbreken van 
dergelijke informatie is de procedure van 
artikel 25 van toepassing.

Motivering

Dit amendement houdt nauw verband met en vloeit voort uit de amendementen op de artikelen 9, 
letter a), punt x), 24, lid 5, 25, lid 1 en 26, lid 1. Het doel is de facultatieve aspecten in verband 
met het voorleggen van gegevens over proeven met niet-gewervelde dieren weg te laten vallen 
door deze bepaling te schrappen. De verplichting toegang tot informatie te geven is van vitaal 
belang voor het MKB.

Amendement 95
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 
vervaardiging plaatsvindt of waar de 
importeur is gevestigd.

1. In de artikelen 39 tot en met 51 wordt 
onder “de bevoegde instantie” het ECA
verstaan.
(In de gehele Titel VI moet “bevoegde 
instantie” worden vervangen door "ECA"; 
bij goedkeuring van het amendement komen 
artikel 38, lid 2, artikel 42, leden 1 en 4, 
artikel 43, lid 1, artikel 43 ter, leden 3, 4, 5 
en 6, artikel 45, lid 2 en artikel 49, leden 5, 
6 en 7 te vervallen.)
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Motivering

De bevoegdheid voor alle onderdelen van de beoordeling moet liggen bij het ECA, dat ook de 
exclusieve beslissingsbevoegdheid voor alle beoordelingsaspecten moet hebben, om een 
uniforme aanpak en rechtszekerheid te garanderen.

Amendement 96
Artikel 38, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Het ECA kan in het kader van de 
voorbereiding van de besluiten die het 
alleen moet nemen en de adviezen die het 
alleen moet uitbrengen de bevoegde 
instanties van de lidstaat waar de 
vervaardiging plaatsheeft of de importeur is 
gevestigd, bij de zaak betrekken en om 
technische steun verzoeken. Hierbij worden 
uniforme, door het ECA vastgestelde 
principes in acht genomen. 
Alle communicatie tussen het ECA en de 
registrant kan in een door deze laatste 
gekozen taal verlopen. 

Motivering

De harmonisatie van de gemeenschappelijke markt vereist dat alle besluiten worden genomen en 
alle adviezen worden uitgebracht op een centrale plek, het ECA. Hierbij is evenwel wenselijk dat 
het ECA de deskundigheid van de bevoegde instanties van de lidstaten kan benutten en deze 
instanties in het kader van de voorbereiding van zijn besluiten en adviezen om technische steun 
kan verzoeken. Bedoeling is de communicatie en de informatie- uitwisseling tussen het ECA en 
de registrant te vergemakkelijken; in het bijzonder KMO's hebben hier baat bij. Om de zaak met 
name voor KMO's te vereenvoudigen moet de communicatie met het ECA ook in de taal van het 
land van vestiging kunnen verlopen; multinationale ondernemingen die in alle lidstaten actief 
zijn, moeten een taal kunnen kiezen.

Amendement 97
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. Elke bevoegde instantie beoordeelt 
jaarlijks minimum 5% van haar 
registraties, op willekeurige wijze door het 
ECA geselecteerd, om deze op een van de 
volgende punten, of op beide punten, te 
controleren:
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Motivering

Er moeten stappen worden ondernomen om de indiening van registratiedossiers van slechte 
kwaliteit te voorkomen, teneinde de kwaliteit van de informatie die door de producenten of 
importeurs wordt verstrekt, te garanderen.

Amendement 98
Artikel 40, lid 3

3. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie.

3. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie binnen een redelijke 
door het ECA te bepalen termijn. 

Motivering

Een registrant kan de in artikel 18 bedoelde controle op volledigheid hebben doorstaan, zonder 
dat aan de informatievoorschriften is voldaan. Als niet aan de informatievoorschriften is 
voldaan, moeten hier ernstige gevolgen aan worden verbonden. Registranten mogen niet meer 
dan een kans in maximum zes maanden krijgen, om foute registraties te corrigeren. Zo wordt 
goede kwaliteit gegarandeerd en worden eindeloze discussies tussen instanties en registranten 
voorkomen. De formulering sluit aan bij de bepalingen betreffende de controle op volledigheid 
in artikel 18.

Amendement 99
Artikel 41, lid 2

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

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
voltooid of indien de veiligheidsbeoordeling 
onvoldoende is gebleken voor het beheren 
van de risico's stelt het ECA de Commissie, 
de registrant en de bevoegde instanties van 
de lidstaten in kennis van zijn conclusies 
over de vraag of en hoe de voor de in artikel 
56, lid 3 en artikel 66, lid 2 genoemde 
doeleinden verkregen informatie moet 
worden gebruikt.

Motivering

De bevoegdheid voor alle onderdelen van de beoordeling moet liggen bij het ECA, dat ook de 
exclusieve beslissingsbevoegdheid voor alle beoordelingsaspecten moet hebben, om een 
uniforme aanpak en rechtszekerheid te garanderen. De tijdens de beoordeling verkregen 
informatie kan eventueel worden gebruikt voor een toelatings- of beperkingsprocedure.
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Amendement 100
Artikel 42, lid 3, letter b)

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;

b) voor alle binnen de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties, binnen negen jaar na indiening 
van het voorstel voor een proef;

Motivering

De bevoegdheid voor alle onderdelen van de beoordeling moet liggen bij het ECA, dat ook de 
exclusieve beslissingsbevoegdheid voor alle beoordelingsaspecten moet hebben, om een 
uniforme aanpak en rechtszekerheid te garanderen.

Amendement 101
Artikel 42, lid 3, letter c)

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.

c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties, na de onder a) en b) vastgestelde 
uiterste termijnen.

Motivering

De bevoegdheid voor alle onderdelen van de beoordeling moet liggen bij het ECA, dat ook de 
exclusieve beslissingsbevoegdheid voor alle beoordelingsaspecten moet hebben, om een 
uniforme aanpak en rechtszekerheid te garanderen.

Amendement 102
Artikel 43 bis, lid 1 bis (nieuw)

Het ECA hanteert deze criteria voor het 
opstellen van een lijst van de stoffen die 
met voorrang beoordeeld moeten worden. 
Het ECA keurt deze lijst goed aan de hand 
van een advies van het Comité lidstaten. 
Een stof wordt in de lijst opgenomen indien 
een lidstaat redenen heeft om te vermoeden 
dat die stof in het bijzonder op grond van 
het onderstaande een risico voor de 
gezondheid of voor het milieu inhoudt.

Motivering

Het ECA krijgt de taak de lijst van de stoffen op te stellen die met voorrang beoordeeld moeten 



AD\574976NL.doc 53/86 PE 357.617v03-00

NL

worden. Zijn bevoegdheid in de besluitvormingsprocedure inzake de beoordeling van stoffen 
wordt versterkt.

Amendement 103
Artikel 43 a bis, 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.

2. Het ECA legt jaarlijks uiterlijk op 
28 februari een voortschrijdende planning 
ter goedkeuring aan het Comité lidstaten 
voor. In deze planning, die een periode van 
drie jaar omvat en jaarlijks wordt aangepast, 
wordt vermeld welke stoffen het ECA elk 
jaar van plan is te beoordelen. Het ECA stelt 
de registrant(en) hiervan in kennis en 
publiceert de voortschrijdende planning op 
zijn website. 

Motivering

Amendement dat nodig wordt omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 104
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,
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.

1. Indien het ECA van mening is dat naast 
de in artikel 9, lid 1 bedoelde basisgegevens 
en de voorstellen van de registrant voor 
proeven nadere informatie nodig is, stelt zij 
een ontwerpbesluit op, met vermelding van 
de redenen en een door de omvang van het 
risico bepaalde motivering, 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

De bevoegdheid voor alle onderdelen van de beoordeling moet liggen bij het ECA, dat ook de 
exclusieve beslissingsbevoegdheid voor alle beoordelingsaspecten moet hebben, om een 
uniforme aanpak en rechtszekerheid te garanderen. Of er nadere informatie wordt opgevraagd, 
moet afhankelijk worden gesteld van de risico's.
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Amendement 105
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 ECA zijn
beoordelingswerkzaamheden uit hoofde van 
de leden 1, 2 en 3 voltooit, stelt het de 
registranten of registranten 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.

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de voorgestelde wijzigingen die als doel hebben de procedure te 
concentreren rond het ECA. Het hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van 
titel VI - Beoordeling van stoffen.

Amendement 106
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 ECA 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 in artikel 56, lid 3 en artikel 66, lid 2 
genoemde doeleinden verkregen informatie 
moet worden gebruikt.

Motivering

De tijdens de beoordeling verkregen informatie kan eventueel worden gebruikt voor een 
toelatings- of beperkingsprocedure.

Dit amendement sluit aan bij de voorgestelde wijzigingen die als doel hebben de procedure te 
concentreren rond het ECA. Het hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van 
titel 6 - Beoordeling van stoffen.

Amendement 107
Artikel 47, inleidende formule
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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:

Op locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten zijn de beoordeling van het 
dossier en de beoordeling van de stof niet 
van toepassing. Wanneer de bevoegde 
regering van de lidstaat echter bewijs 
voorlegt dat, als gevolg van het gebruik van 
een locatiegebonden geïsoleerd 
tussenproduct, een op inadequate wijze 
gecontroleerd risico is ontstaan, kan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
locatie zich bevindt:

Motivering

In de Commissietekst wordt geëist dat een lidstaat bewijs voorlegt, alvorens zij om bijkomende 
informatie over de veiligheid van tussenproducten kan verzoeken. Met dit amendement wordt 
deze verplichting beperkt.

Amendement 108
Artikel 47, lid 1, letter b)

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

b) de ingediende informatie onderzoeken en 
zo nodig passende risicobeperkende 
maatregelen nemen, met name als veiligere 
alternatieven beschikbaar zijn.

Motivering

Tussenproducten die aan de criteria voor producten met een zeer zorgwekkend karakter voldoen, 
kunnen een ernstig risico voor werknemers inhouden en professionele blootstelling aan deze 
producten moet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Bijgevolg moet de beschikbaarheid van 
alternatieven voor tussenproducten die aan de criteria voor producten met een zeer zorgwekkend 
karakter voldoen, worden bekeken, met het oog op de vervanging ervan door veiligere 
alternatieven. Op deze manier wordt ook tot een betere uitvoering van de bestaande regelgeving 
inzake de veiligheid van werknemers bijgedragen.

Amendement 109
Artikel 47, alinea 2

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

schrappen
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Motivering

Tussenproducten die aan de criteria voor producten met een zeer zorgwekkend karakter voldoen, 
kunnen een ernstig risico voor werknemers inhouden en professionele blootstelling aan deze 
producten moet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Bijgevolg moet de beschikbaarheid van 
alternatieven voor tussenproducten die aan de criteria voor producten met een zeer zorgwekkend 
karakter voldoen, worden bekeken, met het oog op de vervanging ervan door veiligere 
alternatieven. Op deze manier wordt ook tot een betere uitvoering van de bestaande regelgeving 
inzake de veiligheid van werknemers bijgedragen

Amendement 109
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 ECA deelt zijn ontwerp-besluit 
krachtens de artikelen 39, 40, 43 bis 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 ECA houdt rekening met de 
opmerkingen die het ontvangt en kan het 
ontwerp-besluit daaraan aanpassen.

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle aspecten 
van de beoordeling heeft. Met de voorgestelde wijziging in artikel 43 bis kan de registratie 
alleen in de gevallen waar de producent zijn activiteiten voorgoed heeft beëindigd, haar 
geldigheid verliezen. In bepaalde gevallen wordt de vervaardiging maar tijdelijk stopgezet, 
bijvoorbeeld bij economische problemen, moeilijkheden met de exploitatie van het bedrijf enz. In 
deze gevallen hoeft de registratie haar geldigheid niet te verliezen. Dit moet in de tekst worden 
verduidelijkt. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van 
titel VI - Beoordeling van stoffen.

Amendement 111
Artikel 49, lid 1

1. De bevoegde instantie van een lidstaat 
deelt haar ontwerpbesluit 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 ontwerpbesluit, met de 

1. Het ECA doet zijn ontwerpbesluiten, met 
de opmerkingen, als bedoeld in de artikelen 
39, 40, 41, 43, 43 bis en 44, toekomen aan
de bevoegde instanties van de overige 
lidstaten.
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opmerkingen, onder de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten.

Motivering

Amendement dat nodig wordt omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 112
Artikel 49, lid 2

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten wijzigingen van het 
ontwerpbesluit aan het ECA voorstellen, 
waarbij zij een kopie aan de bevoegde 
instantie zenden. Het ECA kan binnen 
dezelfde termijn wijzigingen van het 
ontwerpbesluit voorstellen, waarbij het een 
kopie aan de bevoegde instantie zendt.

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten wijzigingen van het 
ontwerpbesluit aan het ECA voorstellen.

Motivering

Amendement dat nodig wordt omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 113
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 behandelt het 
voorstel en neemt binnen 15 dagen na het 
verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn 
van dertig dagen een besluit.

Motivering

Amendement dat nodig wordt omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.
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Amendement 114
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

Amendement dat nodig wordt omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 115
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.

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

Het ECA stelt criteria voor een 
transparante en proportionele verdeling 
van de kosten vast.

Motivering

Met het oog op een proportionele verdeling van de kosten moet het ECA billijke criteria 
vaststellen. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel 
VI - Beoordeling van stoffen.

Amendement 116
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 de op de 
bevoegde instanties in elke lidstaat rustende 
verplichtingen betreffende het onderzoeken 
van voorstellen voor proeven. Het ECA 
publiceert deze informatie onverwijld op 
zijn website.

Motivering

Deze verduidelijking is nodig omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.



AD\574976NL.doc 59/86 PE 357.617v03-00

NL

Amendement 117
Artikel 52

Deze titel heeft tot doel de goede werking 
van de interne markt te waarborgen en 
tegelijkertijd te verzekeren dat de risico’s 
van zeer zorgwekkende stoffen op 
passende wijze worden beheerst of dat 
deze stoffen door geschikte alternatieve 
stoffen of technieken worden vervangen.

Deze titel heeft tot doel te verzekeren dat 
de zeer zorgwekkende stoffen door 
geschikte alternatieve stoffen of technieken 
worden vervangen, voorzover deze 
beschikbaar zijn, en dat deze alternatieven 
zo worden ontwikkeld dat tegelijkertijd de 
goede werking van de interne markt wordt
gewaarborgd.

Amendement 118
Artikel 53, lid 5, inleidende formule

5. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het volgende gebruik van stoffen:

5. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het volgende gebruik van stoffen, mits de 
daarin geformuleerde maatregelen een 
beschermingsniveau bieden dat ten minste 
gelijk is aan het niveau dat is vastgesteld in 
titel VII:

Motivering

In dit amendement worden de verschillende niveaus voor de regulering van de genoemde 
vrijstellingen krachtens artikel 53, lid 5 geregeld en wordt de vergunningsprocedure als 
gemeenschappelijke norm vastgesteld. Tussenproducten die voldoen aan de criteria voor zeer 
zorgwekkende stoffen kunnen zeer schadelijke gevolgen hebben en dienen derhalve niet te 
worden uitgesloten van de vergunningsprocedure.

Amendement 119
Artikel 53, lid 5, letter i bis) (nieuw)

i bis) gebruik van metalen, ook in de vorm 
van legeringen, overeenkomstig de 
uitzonderingen op de etiketteringsplicht 
overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG, 
bijlage VI, nr. 8.3 en nr. 9.3.

Motivering

In de huidige wetgeving inzake gevaarlijke stoffen wijst de etikettering op de eigenschappen die 
bij normaal gebruik en normale toepassing gevaarlijk kunnen zijn. Metalen en legeringen in 
geboden vorm moeten overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, bijlage VI, punten 8.3 en 9.3 niet te 
worden geëtiketteerd wanneer zij in de vorm waarin zij in de handel worden gebracht geen 
gevaar opleveren voor mens of milieu. Een soortgelijke uitzondering is in dezelfde bijlage ook 
voor polymeren vastgelegd. Ook Richtlijn 76/769/EEG inzake de bescherming van het in de 
handel brengen van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld aan de eindverbruiker, gaat uit van 
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etikettering.
Amendement 120

Artikel 53, lid 5, letter i bis) (nieuw)

i bis) het gebruik in batterijen in het 
toepassingsgebied van richtlijn 91/157/EG.

Motivering

Het gebruik van stoffen in batterijen wordt reeds door titel VIII en door richtlijn 91/157/EG 
geregeld. Zij moeten derhalve worden uitgezonderd van de vergunningsprocedure.

Amendement 121
Artikel 53, lid 6, inleidende formule

6. In het geval van stoffen die uitsluitend 
vergunningplichtig zijn omdat zij aan de 
criteria van artikel 54, onder a), b) en c), 
voldoen, of omdat zij uitsluitend vanwege 
gevaren voor de gezondheid van de mens 
overeenkomstig artikel 54, onder f), zijn 
aangewezen, zijn de leden 1 en 2 van dit 
artikel niet van toepassing op het volgende 
gebruik:

6. In het geval van stoffen die uitsluitend 
vergunningplichtig zijn omdat zij aan de 
criteria van artikel 54, onder a), b) en c), 
voldoen, uitsluitend vanwege gevaren voor 
de gezondheid van de mens zijn de leden 1 
en 2 van dit artikel niet van toepassing op 
het volgende gebruik:

Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 
Andere criteria dan degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn omschreven, moeten worden 
vastgesteld op grond van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven tot arbitraire 
besluiten. Bovendien zijn de stoffen die in punt b) worden genoemd al uitgesloten door het 
amendement dat op artikel 2 is ingediend. Bovendien zouden stoffen die al geregeld zijn door de 
respectieve, en adequaat geïntegreerde, verticale wettelijke voorschriften, moeten worden 
uitgezonderd van de reikwijdte van de REACH-richtlijn. Dit amendement houdt verband met de 
andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen.

Amendement 122
Artikel 53, lid 7 bis (nieuw)

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

Motivering

Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat de besluiten die reeds door de Raad van 
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Ministers en het Europees Parlement zijn genomen op grond van richtlijn 76/769/EEG, of in de 
toekomst door de Commissie krachtens de procedure van artikel 130 - Comitologie - zullen 
worden genomen, niet opnieuw behoeven te worden behandeld. Het moet niet aan de Commissie 
worden overgelaten te besluiten, of en in welke mate reeds geregelde stoffen en gebruiken 
moeten worden uitgezonderd. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de 
artikelen van titel VII: Vergunningen

Amendement 123
Artikel 54, letter a)

a) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als kankerverwekkend, categorie 1 
of 2, voldoen;

a) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, categorie 1 of 2 zijn 
ingedeeld;

Motivering

Voordat een vergunning wordt gegeven voor een stof, moet een wettelijk bindend besluit worden 
genomen over de indeling van deze stof (op grond van een geharmoniseerde indelingsbepaling 
waarmee deze stof in de CMR-categorieën 1 of 2 wordt ingedeeld). Anders worden de comités 
van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de indeling van stoffen in de CMR-categorieën 1 
en 2 gepasseerd. Er moet rechtszekerheid zijn, met name ten aanzien van de wereldhandel. Dit 
amendement houdt verband met andere amendementen op de artikelen van titel VII: 
Vergunningen. 

Amendement 124
Artikel 54, letter b)

b) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als kankerverwekkend, categorie 1 
of 2, voldoen;

b) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als mutageen,
categorie 1 of 2 zijn ingedeeld;

Motivering

Voordat een vergunning wordt gegeven voor een stof, moet een wettelijk bindend besluit worden 
genomen over de indeling van deze stof (op grond van een geharmoniseerde indelingsbepaling 
waarmee deze stof in de CMR-categorieën 1 of 2 wordt ingedeeld). Anders worden de comités 
van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de indeling van stoffen in de CMR-categorieën 1 
en 2 gepasseerd. Er moet rechtszekerheid zijn, met name ten aanzien van de wereldhandel. Dit 
amendement houdt verband met andere amendementen op de artikelen van titel VII: 
Vergunningen.

Amendement 125
Artikel 54, letter c)

c) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als vergiftig voor de voortplanting, 
categorie 1 of 2, voldoen;

c) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als vergiftig voor de 
voortplanting, categorie 1 of 2 zijn 
ingedeeld;
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Motivering

Voordat een vergunning wordt gegeven voor een stof, moet een wettelijk bindend besluit worden 
genomen over de indeling van deze stof (op grond van een geharmoniseerde indelingsbepaling 
waarmee deze stof in de CMR-categorieën 1 of 2 wordt ingedeeld). Anders worden de comités 
van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de indeling van stoffen in de CMR-categorieën 1 
en 2 gepasseerd. Er moet rechtszekerheid zijn, met name ten aanzien van de wereldhandel. Dit 
amendement houdt verband met andere amendementen op de artikelen van titel VII: 
Vergunningen.

Amendement 126
Artikel 54, letter f)

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben of die welke persistente, 
bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en sterk 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
die niet aan de criteria onder d) en e) 
voldoen en die per geval, overeenkomstig 
de procedure van artikel 56, aangewezen 
zijn als stoffen die ernstige en 
onomkeerbare effecten op de mens of op 
het milieu hebben die vergelijkbaar zijn met 
die van de stoffen die onder a) tot en met e) 
zijn vermeld.

schrappen

Motivering

Er bestaan geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 
Aanvullende criteria op degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn geschetst, moeten worden 
vastgesteld op basis van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven tot arbitraire 
besluiten. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op de artikelen onder 
titel VII: Vergunningen. 

Amendement 127
Artikel 55, lid 1, letter c), punt ii)

ii) een datum of data, ten minste 18 maanden 
voor de verbodsdatum of -data, waarop 
aanvragen moeten zijn ontvangen indien de 
aanvrager de stof wil blijven gebruiken of 
voor een bepaald gebruik in de handel wil 
blijven brengen na de verbodsdatum of -
data; de voortzetting van het gebruik na de 
verbodsdatum wordt toegestaan zolang geen 
besluit over de vergunningaanvraag is 
genomen; 

ii) een datum of data, ten minste 18 maanden 
voor de verbodsdatum of -data, waarop 
aanvragen moeten zijn ontvangen indien de 
aanvrager de stof wil blijven gebruiken of 
voor een bepaald gebruik in de handel wil 
blijven brengen na de verbodsdatum of -
data; de voortzetting van het gebruik 
(schrapping) wordt toegestaan zolang geen 
besluit over de vergunningaanvraag is 
genomen; 
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Amendement 128
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, indien 
het risico voor de menselijke gezondheid en 
het milieu dat aan het gebruik van die stof 
is verbonden, adequaat wordt beheerst. Bij 
de vaststelling van die vrijstellingen wordt in 
het bijzonder rekening gehouden met het 
volgende:

Amendement 129
Artikel 55, lid 4, letter a)

a) de vervulling van de criteria van 
artikel 54, onder d), e) en f);

a) de vervulling van de criteria van 
artikel 54, onder d) en e);

Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 
Aanvullende criteria op degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn omschreven, moeten worden 
vastgesteld op grond van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven tot arbitraire 
besluiten. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel 
VII: Vergunningen.

Amendement 130
Artikel 56, titel en lid 1

Vaststelling van de in artikel 54, onder d), e) 
en f), bedoelde stoffen

Vaststelling van de in artikel 54, onder d) en
e), bedoelde stoffen

Voorafgaand aan eventuele aanbevelingen 
krachtens artikel 55, lid 3, wordt voor de 
vaststelling van de in artikel 54, onder d), e) 
en f), bedoelde stoffen de procedure van de 
leden 2 tot en met 7 van dit artikel toegepast.

Voorafgaand aan eventuele aanbevelingen 
krachtens artikel 55, lid 3, wordt voor de 
vaststelling van de in artikel 54, onder d) en 
e), bedoelde stoffen de procedure van de 
leden 2 tot en met 7 van dit artikel toegepast.

Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 
Aanvullende criteria op degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn omschreven, moeten worden 
vastgesteld op grond van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven tot arbitraire 
besluiten. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel 
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VII: Vergunningen.
Amendement 131

Artikel 56, leden 2 en 3

2. De Commissie kan het ECA verzoeken 
overeenkomstig bijlage XIV een dossier op 
te stellen voor stoffen die naar haar mening 
aan de criteria van artikel 54, onder d), e) en 
f), voldoen. Het ECA verspreidt het dossier 
onder de lidstaten.

2. De Commissie kan het ECA verzoeken 
overeenkomstig bijlage XIV een dossier op 
te stellen voor stoffen die naar haar mening 
aan de criteria van artikel 54, onder d) en e), 
voldoen. Het ECA verspreidt het dossier 
onder de lidstaten.

3. Elke lidstaat kan overeenkomstig 
bijlage XIV een dossier opstellen voor 
stoffen die naar zijn mening aan de criteria 
van artikel 54, onder d), e) en f), voldoen en 
dat dossier naar het ECA zenden. Het ECA 
verspreidt het dossier onder de overige 
lidstaten.

3. Elke lidstaat kan overeenkomstig 
bijlage XIV een dossier opstellen voor 
stoffen die naar zijn mening aan de criteria 
van artikel 54, onder d) en e), voldoen en dat 
dossier naar het ECA zenden. Het ECA 
verspreidt het dossier onder de overige 
lidstaten.

Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 
Aanvullende criteria op degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn omschreven, moeten worden 
vastgesteld op grond van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven tot arbitraire 
besluiten. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel 
VII: Vergunningen.

Amendement 132
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende 
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. 

Motivering

Er is geen behoefte aan een tijdlimiet omdat besluiten over de afgifte van vergunningen nu al op 
elk tijdstip herzien, aangepast of zelfs geannuleerd kunnen worden. Een tijdlimiet betekent 
slechts een extra belasting voor ondernemingen en autoriteiten. Dit amendement houdt verband 
met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen.

Amendement 133
Artikel 58, lid 2, alinea 1

2. Vergunningen kunnen op elk moment 
opnieuw worden beoordeeld indien de 

2. Vergunningen worden op elk moment 
opnieuw beoordeeld indien de 
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omstandigheden van de oorspronkelijke 
vergunning zodanig zijn gewijzigd dat het 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu, of de sociaal-economische 
gevolgen zijn veranderd.

omstandigheden van de oorspronkelijke 
vergunning zodanig zijn gewijzigd dat het 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu, of de sociaal-economische 
gevolgen zijn veranderd, of ten minste een 
meerderheid van de stemgerechtigde leden 
van het ECA een herbeoordeling wenst.

Amendement 134
Artikel 58, lid 4

4. Indien niet wordt voldaan aan een 
milieukwaliteitsnorm als bedoeld in 
Richtlijn 96/61/EG, kunnen de voor het 
gebruik van de betrokken stof verleende 
vergunningen opnieuw worden bezien.

4. Indien niet wordt voldaan aan een 
milieukwaliteitsnorm als bedoeld in 
Richtlijn 96/61/EG, worden de voor het 
gebruik van de betrokken stof verleende 
vergunningen opnieuw bezien.

Motivering

Houdt verband met artikel 55.

Amendement 135
Artikel 59, leden 4 en 5

4. Een vergunningaanvraag bevat de 
volgende informatie:

4. Een vergunningaanvraag bevat de 
volgende informatie:

a) de identiteit van de stoffen, 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;

a) de identiteit van de stoffen, 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;

b) de naam en de contactgegevens van de 
persoon of personen die de aanvraag 
indienen;

b) de naam en de contactgegevens van de 
persoon of personen die de aanvraag 
indienen;

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 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;

d) een chemisch veiligheidsrapport 
overeenkomstig bijlage I waarin de risico’s 
voor de gezondheid van de mens en/of voor 
het milieu van het gebruik van de stoffen als 
gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen aan de orde 
komen, tenzij dit verslag reeds ten behoeve 

d) een chemisch veiligheidsrapport 
overeenkomstig bijlage I waarin de risico’s 
voor de gezondheid van de mens en/of voor 
het milieu van het gebruik van de stoffen als 
gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen aan de orde 
komen, tenzij dit verslag reeds ten behoeve 
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van de registratie is ingediend. van de registratie is ingediend;
5. De aanvraag kan het volgende bevatten: Schrappen
a) een overeenkomstig bijlage XV 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;

d bis) een overeenkomstig bijlage XV 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;

b) een analyse van de alternatieven, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, 
waarin de risico’s van die alternatieven en 
de technische en economische haalbaarheid 
van vervanging worden beoordeeld, waarbij 
in voorkomend geval een vervangingsplan 
wordt gevoegd en een tijdschema voor de 
door de aanvrager voorgestelde maatregelen.

d ter) een analyse van de alternatieven, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, 
waarin de risico’s van die alternatieven en 
de technische en economische haalbaarheid 
van vervanging worden beoordeeld, waarbij 
in voorkomend geval een vervangingsplan 
wordt gevoegd en een tijdschema voor de 
door de aanvrager voorgestelde maatregelen.

Motivering

De sociaal-economische analyses en analyses van de alternatieven moeten deel uitmaken van de 
vergunningaanvraag.

Amendement 136
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 lid 5, zijn ingediend.

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), d bis) en d ter) zijn 
ingediend.

Motivering

Houdt verband met artikel 59.

Amendement 137
Artikel 61, lid 3

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 59 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
nadere informatie te verstrekken om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 59. Elk comité 

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 59 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
nadere informatie te verstrekken om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 59. Elk comité 
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houdt tevens rekening met informatie die 
door derden is verstrekt.

houdt tevens rekening met informatie die 
door derden is verstrekt en kan deze zo 
nodig om verdere informatie verzoeken.
Wanneer een comité besluit of beide 
comités besluiten dat extra informatie over 
alternatieve stoffen of technologieën nodig 
is, kunnen zij een studie over de 
beschikbare alternatieven in opdracht 
geven. Een dergelijke studie wordt betaald 
uit de door het Agentschap vastgestelde 
vergoeding voor een vergunning.

Motivering

De comités van het Agentschap moeten bij de vergaring van informatie flexibeler zijn en zouden 
onafhankelijke verslagen over mogelijke vervangende stoffen in opdracht moeten kunnen geven. 
Deze extra informatie zou de comités dan ter beschikking staan, wanneer zij een bepaalde 
vergunningsaanvraag behandelen. Volgens de geldende wettelijke voorschriften moeten de 
deskundigen van de lidstaten reeds vaststellen of veiliger alternatieven beschikbaar zijn. Omdat 
de comités van het Agentschap tien maanden de tijd hebben voor het opstellen van hun besluiten, 
moet het mogelijk zijn binnen deze periode een studie over alternatieven op te stellen.

Amendement 138
Artikel 61, lid 4, letter a)

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 
van de stof;

a) Comité risicobeoordeling: een toetsing 
van de beoordeling (uitgevoerd door de 
aanvrager van de vergunning) van het 
risico voor de gezondheid en/of voor het 
milieu van de in de aanvraag beschreven 
vormen van gebruik van de stof;

Motivering

Houdt verband met amendement 59.
Amendement 139

Artikel 61, lid 4, letter b)

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  
toetsing van de beoordeling (uitgevoerd 
door de aanvrager van de vergunning) 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, onder d bis en d 
ter, wordt ingediend.



PE 357.617v03-00 68/86 AD\574976NL.doc

NL

Motivering

Houdt verband met amendement 59.

Amendement 140
Artikel 63, lid 1

1. Downstreamgebruikers die een stof 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, gebruiken, 
stellen het ECA daarvan binnen drie 
maanden na de eerste levering van de stof 
in kennis. Zij gebruiken uitsluitend de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA
gespecificeerde structuur.

Schrappen.

Motivering

Voor downstreamgebruikers die een toegelaten stof gebruiken, wordt een 
kennisgevingsprocedure vastgesteld. Samen met de omvangrijke informatie- en 
rapportagevereisten ten behoeve van de registratie is dit een extra verplichting, die met name 
voor KMO's te zwaar is.

Amendement 141
Artikel 63, lid 2

2. Het ECA stelt een register op van de 
downstreamgebruikers die overeenkomstig 
lid 1 kennisgeving hebben gedaan en houdt
dit bij. Het ECA verleent de bevoegde 
instanties van de lidstaten toegang tot dit 
register.

Schrappen.

Motivering

Voor downstreamgebruikers die een toegelaten stof gebruiken, wordt een 
kennisgevingsprocedure vastgesteld. Samen met de omvangrijke informatie- en 
rapportagevereisten ten behoeve van de registratie is dit een extra verplichting, die met name 
voor KMO's te zwaar is.

Amendement 142
Artikel 65, lid 2

2. Voor stoffen die aan de criteria voor 
indeling als kankerverwekkend, mutageen 
of vergiftig voor de voortplanting, 
categorieën 1 en 2, voldoen en waarvoor de 
Commissie beperkingen op het gebruik door 
consumenten voorstelt, wordt bijlage XVI 
volgens de in artikel 130, lid 3, bedoelde 
procedure gewijzigd. De artikelen 66 tot en 

2. Voor stoffen die worden ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2,  
en waarvoor de Commissie beperkingen op 
het gebruik door consumenten voorstelt, 
wordt bijlage XVI volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure gewijzigd. 
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met 70 zijn niet van toepassing.

Motivering

Via dit amendement wordt getracht de voorgestelde wijzigingen op artikel 54, letters a), b) en c) 
te harmoniseren. Dit amendement moet worden gezien in verband met de andere amendementen 
die zijn ingediend op de artikelen in Titel VIII: Beperkingen op de vervaardiging, het in de 
handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

Amendement 143
Artikel 65, lid 2 bis (nieuw)

Het Agentschap maakt 
onmiddellijk/onverwijld op zijn website 
bekend dat een lidstaat of de Commissie 
voornemens zijn een beperkingsprocedure 
op gang te brengen en het stelt de indieners 
van een registratie van de stof in kwestie op 
de hoogte.

Or. it

Motivering
Beperkingen kunnen van toepassing zijn zonder beperking van het tonnage d.w.z. onder één ton 
per jaar. De bedrijven die hebben geregistreerd, maar ook de bedrijven die nog niet hoeven te 
registreren (minder dan 1t/j) of nog niet [hoeven te registreren] ten gevolge van de verschillende 
termijnen die gelden voor de hoogte van het tonnage hebben het recht op de hoogte te worden 
gesteld. Dit amendement moet worden gezien in verband met de andere amendementen die zijn 
ingediend op de artikelen in Titel VIII: Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel 
brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

Amendement 144
Artikel 66, lid 3, inleidende formule

3. Het ECA maakt onverwijld op zijn 
website alle dossiers die aan bijlage XIV 
voldoen, inclusief de uit hoofde van de leden 
1 en 2 voorgestelde beperkingen, openbaar, 
waarbij de publicatiedatum duidelijk wordt 
vermeld. Het ECA roept alle 
belanghebbende partijen op binnen drie
maanden na de publicatiedatum individueel 
of gezamenlijk:

3. Het ECA maakt onverwijld op zijn 
website samenvattingen van de betreffende
dossiers, inclusief de uit hoofde van de leden 
1 en 2 voorgestelde beperkingen, openbaar, 
waarbij de publicatiedatum duidelijk wordt 
vermeld. Het ECA roept alle 
belanghebbende partijen op binnen zes
maanden na de publicatiedatum individueel 
of gezamenlijk:
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Motivering

De dossiers kunnen vertrouwelijke bedrijfsinformatie en auteursrechtelijk beschermde gegevens 
bevatten. Drie maanden is te kort om zich over een complexe materie uit te spreken, met name 
voor KMO's.

Amendement 145
Artikel 73, lid 2, letter i bis (nieuw)

(i bis) het opzetten en onderhouden van een 
kenniscentrum voor communicatie inzake 
gevaren. Het aanbieden van 
gecentraliseerde en gecoördineerde 
middelen inzake voorlichting over het 
veilige gebruik van chemische stoffen en 
preparaten. Vergemakkelijking van het 
delen van kennis van optimale 
werkmethoden op het gebied van 
communicatie inzake gevaren.

Motivering

Door de ontwikkeling van een adequaat en logisch communicatiesysteem op basis van gevaren 
zullen de consumenten kunnen beschikken over de noodzakelijke gegevens en het advies die hen 
in staat stellen veilig en doelmatig gebruik te maken van stoffen en preparaten die chemische 
stoffen bevatten.

Houdt verband met de amendementen op de overwegingen 41 bis (nieuw), 69 en 70.

Amendement 146
Artikel 75, lid 1

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de belanghebbende 
partijen.

1. De raad van bestuur bestaat uit elf door de 
Raad van de Europese Unie in overleg met 
het Europees Parlement op basis van een 
door de Commissie opgestelde lijst die 
aanzienlijk meer namen bevat dan het 
aantal te benoemen leden, benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en één
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordiger, alsmede vier door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de belanghebbende 
partijen (bedrijfstak en consumenten-, 
werknemers- en 
milieubeschermingsorganisaties).
De door de Commissie opgestelde lijst 
wordt met de desbetreffende documentatie 
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toegezonden aan het Europees Parlement. 
Zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen 
drie maanden na ontvangst van deze 
mededeling kan het Europees Parlement 
zijn eigen advies indienen bij de Raad, die 
de raad van bestuur benoemt.
De leden van de raad van bestuur worden 
benoemd zodat het hoogste niveau van 
bekwaamheid, een ruime verscheidenheid 
van desbetreffende gespecialiseerde kennis 
en (onverminderd deze eigenschappen) de 
grootst mogelijke geografische spreiding in 
de Europese Unie gewaarborgd zijn.

Amendement 147
Artikel 85, lid 3

3. De voorzitter, de andere leden en de 
plaatsvervangers worden op grond van hun 
relevante ervaring en deskundigheid op het 
gebied van de veiligheid van chemische 
stoffen, natuurwetenschappen of wettelijke 
en gerechtelijke procedures door de raad 
van bestuur benoemd op basis van een door 
de Commissie vastgestelde lijst van 
gekwalificeerde kandidaten.

3. De voorzitter, de andere leden en de 
plaatsvervangers worden door de raad van 
bestuur benoemd. De raad van bestuur kiest 
gekwalificeerde kandidaten uit een lijst die 
door de Commissie wordt voorgesteld op 
basis van een openbare selectieprocedure 
na publicatie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, in de pers en op internet 
van een oproep tot het indienen van blijken 
van belangstelling. De leden van de raad 
van beroep worden gekozen op grond van 
hun relevante ervaring en deskundigheid op 
het gebied van de veiligheid van chemische 
stoffen, natuurwetenschappen of wettelijke 
en gerechtelijke procedures  op basis van 
een door de Commissie vastgestelde lijst van 
gekwalificeerde kandidaten. Ten minste één 
lid van de raad van beroep moet kunnen 
aantonen dat hij ervaring heeft op het 
gebied van juridische procedures.

Motivering

Gezien de bevoegdheden van de raad van beroep moet ten minste één lid kunnen aantonen dat 
hij ervaring heeft op het gebied van juridische procedures. Gezien de aard van de taken van de 
raad van beroep moet een doorzichtige procedure worden ingevoerd voor de indiening van 
sollicitaties.
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Amendement 148
Artikel 109

Toepassingsgebied
Deze titel is van toepassing op:
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.

Schrappen.

Motivering

Het opzetten van een aparte inventaris van indelingen en etiketteringen is overbodig, omdat 
indeling en etikettering in het kader van de registratie of de basisinformatie worden opgegeven. 
Deze gegevens zijn opgeslagen in een databank die het ECA op grond van artikel 73, lid 2, letter 
d) opzet en beheert. Een bijkomende kennisgevingsplicht ten behoeve van de samenstelling van 
een dergelijke inventaris is een onnodige belasting voor fabrikanten en importeurs, zonder dat er 
aanvullende gegevens worden verkregen.

Amendement 149
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.

1. Een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau kan
vanaf de inwerkingtreding van deze 
verordening ook aan bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG worden toegevoegd, 
alsook aan richtlijn 1999/45/EG. De 
bevoegde instanties van de lidstaten kunnen 
daartoe bij het ECA overeenkomstig 
bijlage XIV voorstellen voor 
geharmoniseerde indeling en etikettering 
indienen.

Motivering
Het beperken van een geharmoniseerde indeling tot slechts enkele negatieve effecten is 
onaanvaardbaar. Er zijn veel meer uitermate relevante effecten op de menselijke gezondheid en 
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het milieu. Gebleken is dat indeling hoogst controversieel is, te controversieel om aan de 
industrie over te laten. Een geharmoniseerde indeling maakt het mogelijk conflicten op te lossen 
zonder inschakeling van rechtbanken, en leidt dus tot een besparing van middelen. Daarnaast is 
het zo dat de indeling van preparaten bepaalt of een chemische veiligheidsbeoordeling moet 
worden verricht (artikel 29), en dus is een geharmoniseerde indeling belangrijk om 
onduidelijkheden en conflicten te voorkomen.

Amendement 150
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

Vanwege het sterk innoverende karakter van de verordening moeten de verslagen over de 
werking ervan eerder worden ingediend dan oorspronkelijk voorgesteld, onder andere om te 
zorgen voor een goed en zo volledig mogelijk toezicht op de implementatie. Dit amendement 
moet samen worden gezien met de andere amendementen die op de artikelen van Titel XI, 
"Informatie", zijn ingediend.

Amendement 151
Artikel 115, lid 3

3. Voor de bij de bevoegde instanties van de 
lidstaten berustende documenten geldt dat 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende niet-vertrouwelijke
informatie. De lidstaten zorgen ervoor dat 
een systeem tot stand komt dat een 
betrokkene in staat stelt beroep met 
schorsende werking in te stellen tegen 
besluiten betreffende de toegang tot 
documenten.

3. Voor de bij de bevoegde instanties van de 
lidstaten berustende documenten geldt dat 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende, maar niet in artikel 
116 vermelde informatie. De lidstaten 
zorgen ervoor dat een systeem tot stand 
komt dat een betrokkene in staat stelt beroep 
met schorsende werking in te stellen tegen 
besluiten betreffende de toegang tot 
documenten. Een besluit inzake het beroep 
wordt binnen 30 dagen genomen.

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat artikel 115 alleen van toepassing is op informatie in het 
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"schemergebied", d.w.z. informatie die niet uitdrukkelijk in artikel 116 vermeld staat (altijd niet-
vertrouwelijk of altijd vertrouwelijk). Het besluit in een beroepszaak moet aan een termijn 
worden gebonden.

Amendement 152
Artikel 115 bis (nieuw)

Artikel 115 bis
Speciale bepalingen betreffende informatie 

aan het publiek
1. Onverminderd de 
etiketteringsvoorschriften ingevolge 
Richtlijn 67/548 of Richtlijn 1999/45/EG en 
om de consumenten te helpen bij het veilige 
en duurzame gebruik van stoffen en 
preparaten, stellen de fabrikanten 
informatie op basis van het risico 
beschikbaar middels etiketten op de 
verpakking van elke eenheid die voor de 
verkoop aan de consumenten op de markt 
wordt gebracht, met een identificatie van 
het risico bij het aanbevolen gebruik en bij 
te voorziene situaties bij oneigenlijk 
gebruik. Bovendien gaat het etiket, in 
voorkomend geval, vergezeld van het 
gebruik van andere communicatiekanalen, 
zoals websites, die gedetailleerdere 
informatie verschaffen over de veiligheid 
en het gebruik van het voorwerp.
2. De richtlijnen 1999/45/EG en 
1967/548/EEG worden dienovereenkomstig 
aangepast.

Motivering

De ontwikkeling van een geëigend en consistent communicatiesysteem gebaseerd op risico biedt 
de consumenten de nodige informatie en advies op grond waarvan zij stoffen en preparaten met 
chemische stoffen erin veilig en efficiënt kunnen gebruiken.

Amendement 153
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 in 
afzonderlijke gevallen door de producent of 
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importeur anders wordt aangetoond:

Motivering

Er moet voorzien worden in de mogelijkheid van het indienen van uitzonderingen op de niet-
vetrouwelijkheidsregel op basis van een analyse van individuele gevallen en van de redenen van 
de producent/importeur. Analyse methoden vormen vertrouwelijke informatie  en zijn van geen 
enkel belang voor het publiek. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen die 
op de artikelen van Titel XI, "Informatie", zijn ingediend.

Amendement 154
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;

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

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 155
Artikel 116, lid 1, letter k)

k) het feit dat proeven op gewervelde dieren 
zijn uitgevoerd.

k) de proeven die op gewervelde dieren zijn 
uitgevoerd.

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.
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Amendement 156
Artikel 116, lid 1, letter k bis) (nieuw)

k bis) de naam van de registrant;

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 157
Artikel 116, lid 1, letter k ter) (nieuw)

k ter) de chemische structuur van de stof;

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 158
Artikel 116, lid 1, letter k quater) (nieuw)

k quater) de hoeveelheidsklasse van de stof;

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
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weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 159
Artikel 116, lid 1, letter k quinquies) (nieuw)

k quinquies) het totale volume van een stof 
op de EU-markt, op basis van 
volumeklassen;

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 160
Artikel 116, lid 1, letter k sexies) (nieuw)

k sexies) gebruikscategorieën;

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 161
Artikel 116, lid 1, letter k septies) (nieuw)

k septies) lijst van ingrediënten in 
preparaten;



PE 357.617v03-00 78/86 AD\574976NL.doc

NL

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 162
Artikel 116, lid 1, letter k octies) (nieuw)

k octies) het chemisch veiligheidsrapport.

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet volgens 
het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de handhaving 
weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor de 
vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 163
Artikel 116, lid 2, letter a)

a) de bijzonderheden betreffende de 
volledige samenstelling van een preparaat;

a) de kwantitatieve bijzonderheden 
betreffende de volledige samenstelling van 
een preparaat;

Motivering

Openbaar toegankelijke informatie over de volledige samenstelling van preparaten is al een 
gegeven bij cosmetica en schoonmaakmiddelen. De vertrouwelijkheid dient daarom beperkt te 
worden tot kwantitatieve informatie.

Amendement 164
Artikel 121

De bevoegde instanties verstrekken de De bevoegde instanties verstrekken de 
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fabrikanten, importeurs, 
downstreamgebruikers en overige 
belanghebbende partijen informatie over hun 
respectieve verantwoordelijkheden en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, naast de krachtens artikel 73, 
lid 2, onder f), door het ECA verstrekte 
richtsnoeren.

fabrikanten, importeurs, 
downstreamgebruikers en overige 
belanghebbende partijen informatie over hun 
respectieve verantwoordelijkheden en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, naast de krachtens artikel 73, 
lid 2, onder f), door het ECA verstrekte 
richtsnoeren. Met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en alle 
downstreamgebruikers moeten hierbij 
worden betrokken en worden geïnformeerd. 
Dit omvat met name, maar mag zich niet 
beperken tot, de advisering van Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen omtrent de 
wijze waarop zij aan hun verplichtingen 
ingevolge deze verordening kunnen 
voldoen. 

Motivering

Met name kleine en middelgrote bedrijven en downstreamgebruikers hebben hulp nodig om aan 
hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Amendement 165
Artikel 122, lid 1 (nieuw)

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, te helpen bij 
de toepassing van REACH.

Motivering

REACH zal invloed hebben op een groot aantal ondernemingen, niet alleen in de chemische 
industrie. Met name kleine en middelgrote ondernemingen en downstreamgebruikers moeten 
geholpen worden bij de toepassing van REACH.

Amendement 166
Artikel 125, lid 1

De lidstaten mogen de vervaardiging, de 
invoer, het in de handel brengen of het 
gebruik van een stof als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp die valt binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening en 
voldoet aan deze verordening, en in 
voorkomend geval aan communautaire 

1. De lidstaten mogen de vervaardiging, de 
invoer, het in de handel brengen of het 
gebruik van een stof als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp die valt binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening en 
voldoet aan deze verordening, en in 
voorkomend geval aan communautaire 
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besluiten die zijn vastgesteld ter uitvoering 
van deze verordening, niet verbieden, 
beperken of belemmeren.

besluiten die zijn vastgesteld ter uitvoering 
van deze verordening, niet verbieden, 
beperken of belemmeren.

Motivering

Bepalingen krachtens artikel 137 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen weerhouden de lidstaten er niet van strengere beschermingsmaatregelen te 
nemen of te handhaven. Dit geldt ook voor de bepalingen inzake de bescherming van 
werknemers. Wanneer voor een stof een veiligheidsbeoordeling is gemaakt, moet ervan worden 
uitgegaan dat de bescherming van de werknemers voldoende is gewaarborgd. Er wordt derhalve 
voorgesteld in de andere gevallen het recht van de lidstaten om verdergaande 
beschermingsmaatregelen te nemen, niet in te perken.

Amendement 167
Artikel 125, lid 2 (nieuw)

2. Lid 1 is niet van invloed op het recht van 
de lidstaten om, in overeenstemming met 
communautaire wetgeving inzake de 
bescherming van werknemers, strengere 
beschermingsmaatregelen te nemen of te 
handhaven wanneer voor een gebruik van 
een stof geen veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig deze verordening heeft 
plaatsgevonden.

Motivering

Bepalingen krachtens artikel 137 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen weerhouden de lidstaten er niet van strengere beschermingsmaatregelen te 
nemen of te handhaven. Dit geldt ook voor de bepalingen inzake de beschderming van
werknemers. Wanneer voor een stof een veiligheidsbeoordeling is gemaakt, moet ervan worden 
uitgegaan dat de bescherming van de werknemers voldoende is gewaarborgd. Er wordt derhalve 
voorgesteld in de andere gevallen het recht van de lidstaten om verdergaande 
beschermingsmaatregelen te nemen, niet in te perken.

Amendement 168
Artikel 133, lid 1

1. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening voert de Commissie een 
evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 

1. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening voert de Commissie een 
evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
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verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn of die wel 
registratieplichtig zijn maar in 
hoeveelheden van minder dan 10 ton per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd. Op 
grond van die evaluatie kan de Commissie 
deze verplichting volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure uitbreiden.

verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn. Op grond van die 
evaluatie kan de Commissie deze 
verplichting volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure uitbreiden.

Motivering

Belanghebbende partijen moet worden verduidelijkt; werknemers moeten, net als andere 
belangrijke partijen, in de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd.

Amendement 169
Bijlage I, punt 6.5, alinea 2

Voor stoffen die aan de PBT- en vPvB-
criteria voldoen, dient de fabrikant of 
importeur de overeenkomstig hoofdstuk 5, 
stap 2, verkregen informatie te gebruiken bij 
de toepassing op zijn locatie en de 
aanbeveling aan downstreamgebruikers van 
risicobeheersmaatregelen die de 
blootstelling van mens en milieu tot een 
minimum beperken. 

Voor niet aan drempelwaarden gebonden 
CMR-stoffen en stoffen die aan de PBT- en 
vPvB-criteria voldoen, dient de fabrikant of 
importeur de overeenkomstig hoofdstuk 5, 
stap 2, verkregen informatie te gebruiken bij 
de toepassing op zijn locatie en de 
aanbeveling aan downstreamgebruikers van 
risicobeheersmaatregelen die de 
blootstelling van mens en milieu tot een 
minimum beperken. 

Motivering

In bijlage I, punt 6.4 wordt bepaald wanneer de blootstelling bij een blootstellingsscenario 
"afdoende wordt beheerst". Voor stoffen waarvoor geen drempelwaarden of afgeleide doses 
zonder effect zijn vastgesteld, wordt een kwalitatieve beoordeling van de waarschijnlijkheid van 
een effect in een gegeven blootstellingsscenario gemaakt. Voor PBT- en vPvB-stoffen zal de 
informatie over risicoverminderende maatregelen die bij de blootstellingsbeoordeling is 
verkregen, worden gebruikt om de blootstelling te minimaliseren ten gunste van de gezondheid 
van de mens en voor het milieu.

Amendement 170
Bijlage V, punt 6.4, kolom 2

6.4. Wanneer het resultaat positief is, moet 
een nader onderzoek naar mutageniteit 
worden overwogen.

6.4. Wanneer het resultaat in een van deze 
tests op mutageniteit positief is, moet een 
nader onderzoek naar mutageniteit worden 
overwogen.
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Motivering

In vitro onderzoek naar cytogeniteit in zoogdiercellen dient te worden voorgeschreven voor 
stoffen vanaf één ton zodat die stoffen naar behoren kunnen worden ingedeeld  wegens 
mutagentiteit of PBT en vPvB.

Amendement 171
Bijlage V, punt 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4.1.bis. (nieuw)

Kolom 1
6.4.1.bis. Cytogenetisch in-vitro-onderzoek bij 
zoogdiercellen

Kolom 2
6.4.1 bis. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:
- als er afdoende gegevens van een 
cytogenetische in-vivotest beschikbaar zijn.

Motivering

In vitro onderzoek naar cytogeniteit in zoogdiercellen dient te worden voorgeschreven voor 
stoffen vanaf één ton zodat die stoffen naar behoren kunnen worden ingedeeld  wegens 
mutagentiteit of PBT en vPvB.

Amendement 172
Bijlage V, punt 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4.bis. (nieuw)

Kolom 1
6.4.bis. Acute toxiciteit
Voor gassen en vluchtige vloeistoffen (een 
dampspanning van meer dan 10-2 Pa bij 
20 °C) dient de informatie voor de 
toediening via inademing te worden 
verstrekt (6.5.2).
Voor andere stoffen dan gassen dient de in 
de punten 6.5.1 tot en met 6.5.3 vermelde 
informatie voor ten minste twee 
toedieningswegen te worden verstrekt, 
waaronder de orale toedieningsweg. De 
keuze van de tweede toedieningsweg wordt 
bepaald door de aard van de stof en de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens. Als er slechts één blootstellingsroute 
is, behoeft de informatie alleen voor die 
route te worden verstrekt.
6.4.bis.1. Bij orale toediening

Kolom 2
6.4.bis. Het onderzoek of de onderzoeken 
behoeft of behoeven niet te worden 
uitgevoerd:
- als er vanwege de chemische of fysische 
eigenschappen van de stof geen exacte 
doses van de stof kunnen worden 
toegediend; of
- als de stof corrosief is; of
- als de stof in lucht bij kamertemperatuur 
ontvlambaar is.
Een geschikte tweede toedieningsweg dient 
op basis van de volgende overwegingen te 
worden gekozen:
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6.4.bis.2. Bij inademing
6.4 bis.2. Een test bij inademing is geschikt:
1) als blootstelling van de mens via 
inademing te verwachten valt; en
2) als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
- de stof heeft een dampspanning van meer 
dan 10-2 Pa bij 20 °C; of
- de stof is een poeder dat meer dan 1% 
(g/g) deeltjes bevat met een massa-mediaan 
van de aërodynamische diameter (MMAD) 
voor de deeltjesgrootte van minder dan 
100 µm; of
- de stof zal op een zodanige manier worden 
gebruikt dat er aërosolen, deeltjes of 
druppeltjes binnen een inhaleerbaar 
grootte-interval ontstaan (> 1% (g/g)
deeltjes met een MMAD < 100 μm).

6.4.bis.3. Bij toediening via de huid 6.4.bis.3. Een test bij toediening via de huid 
is geschikt:
1) als contact met de huid bij de productie 
en/of het gebruik te verwachten valt; en
2) als de fysisch-chemische eigenschappen 
wijzen op een significante absorptie via de 
huid; en
3) als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

- - bij een test op acute orale toxiciteit wordt 
bij lage doses toxiciteit waargenomen; of
- bij een onderzoek naar huid- en/of 
oogirritatie worden systemische effecten of 
andere aanwijzingen voor absorptie 
waargenomen; of
- in-vitrotests wijzen op een significante 
absorptie door de huid; of
- bij qua structuur verwante stoffen wordt 
significante acute dermale toxiciteit of 
penetratie door de huid waargenomen.
Een test bij toediening via de huid is 
ongeschikt als uit een hoog 
molecuulgewicht (molecuulgewicht > 800 
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of molecuuldiameter > 15 Å) en een 
geringe oplosbaarheid in vet (logKow < -1 
of > 4) blijkt dat absorptie door de huid 
onwaarschijnlijk is. 

Or. en

Motivering

Acute toxiciteit zou voor stoffen vanaf één ton een reden moeten zijn voor een zeer grondige 
bescherming van werknemers en consumenten en voor indeling onder acute toxiciteit. Als gevolg 
van vrijwillige akkoorden op nationaal (bv. Duitsland)  en multinationaal niveau (BASF) zijn die 
data reeds beschikbaar en behoeven dus geen extra kosten te vergen. 

Acute toxiciteit is een aanduiding voor gevaarlijkheid, die een eerste aanwijzing geeft voor de 
gevaren voor de menselijke gezondheid die van een stof kunnen uitgaan. Daarom is kennis van 
de acute toxiciteit van een stof van bijzonder belang voor de bescherming van de werknemer en 
de consument. Daarom moet deze voor alle registratieplichtige stoffen worden vermeld en niet 
alleen voor stoffen die in hoeveelheden van 10 of meer ton per jaar worden geproduceerd of 
ingevoerd. 

Amendement 173
Bijlage V, punt 7, kolommen 1 en 2, punt 7.1.ter. (nieuw)

Kolom 1
7.1.ter. Afbraak
7.1.ter.1. Biotisch
7.1.ter.1.1. Gemakkelijke biologische 
afbreekbaarheid

Kolom 2

7.1.ter.1.1. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd als de stof anorganisch 
is.

Motivering

Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid moet worden voorgeschreven bij stoffen vanaf één 
ton zodat die stoffen naar behoren kunnen worden ingedeeld wegens gevaren voor het milieu.

Amendement 174
Bijlage VI, kolommen 1 en 2, punt 6.5.

Kolom1
Paragraaf 6.5. wordt geschrapt

Kolom 2
Paragraaf 6.5. wordt geschrapt

Motivering

Hangt samen met verplaatsing acute toxiciteit van bijlage VI naar bijlage V.
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Amendement 175
Bijlage VI, kolommen 1 en 2, punt 7.2.1.

Kolom 1
Paragraaf 7.2.1. wordt geschrapt

Kolom 2
Paragraaf 7.2.1. wordt geschrapt

Motivering

Hangt samen met verplaatsing van de test van bijlage VI naar bijlage V.
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