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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Achtergrond

De bestaande wetgeving voor chemische stoffen is er bij lange na niet in geslaagd de menselijke 
gezondheid en het milieu voldoende bescherming te bieden tegen de gevaren die verbonden zijn 
aan het produceren en gebruiken van chemische stoffen. Met name het gebrek aan kennis over de 
eigenschappen van de naar schatting 100.000 zogenaamde 'bestaande stoffen', d.w.z. de stoffen 
die vóór 1981 op de markt zijn gebracht, baart zorgen. Er is dan ook brede consensus over de 
behoefte aan een nieuw regelgevend kader van de EU dat enerzijds de bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu verbetert, en anderzijds het concurrentievermogen van de 
chemische industrie in de EU handhaaft en haar innovatief karakter bevordert.

Hoewel de doelstellingen van het nieuwe wetgevingskader tijdens het door de Commissie in de 
aanloop naar de publicatie van het voorstel georganiseerde uitvoerige overlegproces door de 
meeste belanghebbenden werden onderschreven, zijn er verhitte debatten gevoerd (met name 
tussen technische deskundigen en lobbyisten) over de vorm van de wetgeving voor het 
verwezenlijken van deze doelstellingen. Toch zal het voornamelijk de gewone burger zijn die 
met de nieuwe wetgeving zal worden geconfronteerd. Wanneer ze van kracht is, zal de nieuwe 
wetgeving ongetwijfeld een rechtstreekse invloed hebben op de gezondheid en de levenskwaliteit 
van miljoenen mensen.

De Commissie verzoekschriften heeft verzoekschriften over dit onderwerp ontvangen, waarin 
bezorgdheid wordt geuit over verschillende aspecten van het voorstel van de Commissie. In 
totaal werden deze verzoekschriften ondersteund door meer dan 578.000 burgers, die hun 
handtekening eronder hebben gezet. De commissie wil hun stem laten horen, naast die van de 
deskundigen en technici, en heeft daarom besloten dit advies op te stellen. Beoogd wordt het 
Europees Parlement in de gelegenheid te stellen om in dit wetgevingsproces rekening te houden 
met de zorgen van het publiek.

Uit de verzoekschriften blijkt dat de EU-burgers zich vooral om twee aspecten zorgen maken, te 
weten de reductie van de blootstelling van dieren in het wild en mensen aan gevaarlijke 
chemische stoffen enerzijds, en de noodzaak van (een zo groot mogelijke) reductie van proeven 
met dieren anderzijds.

2. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Het verzoekschrift

Verzoekschrift 960/2004, dat door 78.000 voornamelijk vrouwelijke burgers werd ondertekend, 
betreft bepaalde gevaarlijke chemische stoffen waarvan bekend is dat ze negatieve effecten op 
zowel dieren in het wild, als op mensen kunnen hebben. Tot de meest gevaarlijke chemische 
stoffen behoren die welke persistent en vaak ook bio-accumulatief en toxisch zijn. Grote 
hoeveelheden van deze chemische stoffen zijn in het milieu terechtgekomen, waar ze stabiel en 
in de tijd accumulatief aanwezig blijven in vetweefsels van dieren en mensen. Er is steeds meer 
wetenschappelijk bewijs dat er een verband bestaat tussen een aantal van deze stoffen en een 
breed scala gezondheidsproblemen, inclusief genetische en reproductieve schade, kankers en 
neurologische storingen. De grootste zorg betreft de invloed van blootstelling tijdens de 
zwangerschap, aangezien baby's invloed ondervinden door de overbrenging van deze chemische 
stoffen via de placenta en via de moedermelk. De indieners verzoeken dat deze stoffen onder de 
nieuwe wetgeving vallen en dat de wetgeving de blootstelling effectief reduceert om de 
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gezondheid van mensen en dieren in het wild in Europa te beschermen.

Aanbeveling

De Commissie verzoekschriften heeft veel begrip voor de zorgen van de indieners. Ze is van 
mening dat het voorstel van de Commissie voor de wetgeving inzake REACH de veiligheid van 
chemische stoffen in het algemeen weliswaar zeer ten goede zou komen, maar dat de bepalingen 
betreffende de gevaarlijkste stoffen, de zogenaamde stoffen van zeer hoge zorg, moeten worden 
aangescherpt om de doelstelling van een betere bescherming van de menselijke gezondheid en 
het milieu te verwezenlijken. Krachtens het voorgestelde systeem (artikel 57, lid 2) kunnen deze 
stoffen gebruikt blijven worden, ook als er veiliger alternatieven beschikbaar zijn. Als 
weerspiegeling van de bezorgdheid van de indieners van het verzoekschrift stelt de Commissie 
verzoekschriften een aantal amendementen voor om bij te dragen tot het 'vervangingsbeginsel'. 
Dit houdt in dat de chemische stoffen van zeer hoge zorg alleen worden toegelaten voor een 
korte periode, indien er geen veiliger alternatieven beschikbaar zijn en indien de desbetreffende 
chemische stof in een essentiële maatschappelijke behoefte voorziet. Dit zou resulteren in een 
geleidelijke eliminatie van de gevaarlijkste chemische stoffen en bevorderend werken voor 
innovatie en de ontwikkeling van veiliger alternatieven. Een tweede pakket amendementen van 
de Commissie verzoekschriften gaat in op de wens van de indieners om te zorgen voor speciale 
bescherming voor kwetsbare groepen van de bevolking, zoals kinderen en ouderen.

3. Proeven met dieren

Het verzoekschrift

De half miljoen ondertekenaars van verzoekschrift 841/2004 vinden dat er behoefte bestaat aan 
een nieuw regelgevend kader voor het verbeteren van de veiligheid van chemische stoffen. Ze 
maken zich evenwel zorgen dat REACH zou kunnen leiden tot een toename van het aantal 
proeven met dieren in toxiciteitstests. In hun optiek zijn dierproeven niet alleen wreed en 
onethisch, maar ook onbetrouwbaar wat de voorspellingen aangaande de chemische toxiciteit 
voor mensen betreft, aangezien de resultaten niet zomaar van dieren naar mensen geëxtrapoleerd 
kunnen worden. Testtechnieken zonder dieren daarentegen vormen een goedkoper, sneller, 
menselijker en accurater alternatief. Vandaar dat proeven met dieren uit het testregime moeten 
worden geëlimineerd en vervangen door alternatieven die geen gebruik maken van dieren. 
Hiertoe moet prioriteit worden toegekend aan de ontwikkeling en validering van alternatieve 
testmethoden.

Aanbeveling

Het REACH-voorstel bevat een aantal bepalingen die ontwikkeld zijn met het oog op het 
beperken van het aantal proeven met dieren. Zij omvatten het gebruik van kwalitatieve modellen 
en het verplicht uitwisselen van gegevens. De Commissie verzoekschriften is evenwel van 
oordeel dat er meer nodig is om test zonder dieren te bevorderen. Ten eerste is het van het 
allergrootste belang dat er voldoende geld komt voor het ontwikkelen en valideren van 
alternatieve testmethoden. Dit kan door hiervoor een deel van de vergoeding voor de registratie 
van stoffen opzij te zetten. Ten tweede dient er binnen het nieuwe Chemicalieënagentschap een 
Comité voor methoden voor proeven zonder dieren te worden opgericht. Dit comité zou 
verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een strategie voor het vervangen van tests met 
dieren en voor het toewijzen van de financiële middelen die via de vergoedingen bijeen worden 
gebracht. Tot slot wordt geopperd het Europees Centrum voor de validatie van alternatieve 
methoden te raadplegen wanneer testmethoden met gewervelde dieren worden beoordeeld. Op 
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die manier kunnen de bevoegde autoriteiten die de testvoorstellen beoordelen, zich baseren op 
actuele kennis, hetgeen kan helpen bij het terugdringen van het aantal proeven met dieren.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften 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 4

(4) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, en met name van werknemers, en 
voor het milieu, moet worden gezorgd dat in 
de Gemeenschap vervaardigde stoffen aan 
de communautaire wetgeving voldoen, ook 
als zij worden uitgevoerd.

(4) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor het milieu en de 
gezondheid van de mens, en met name van 
werknemers en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, moet worden gezorgd 
dat in de Gemeenschap vervaardigde stoffen 
aan de communautaire wetgeving voldoen, 
ook als zij worden uitgevoerd.

Motivering

REACH moet met name bescherming bieden aan die groepen van de bevolking die extra 
kwetsbaar zijn voor de blootstelling aan chemische stoffen.

Amendement 2
Overweging 34 bis (nieuw)

(34) bis Een belangrijke doelstelling van de 
nieuwe wetgeving is de bevordering van 
proeven zonder dieren. De Commissie, de 
lidstaten en de industrie dienen derhalve 
voldoende middelen ter beschikking te 
stellen voor de ontwikkeling, validering en 
acceptatie van proeven zonder dieren. Een 
geëigend deel van de vergoedingen die aan 
het ECA worden betaald voor de registratie 
van chemische stoffen dient voor dit doel te 
worden gereserveerd.

Motivering

De bevordering van proeven zonder dieren moet apart worden genoemd als een belangrijke 
doelstelling van REACH. De toewijzing van voldoende middelen voor de ontwikkeling van 
alternatieve testmethoden is een noodzakelijke maatregel om dit doel te bereiken.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 3
Overweging 47 bis (nieuw)

(47) bis Om onnodige proeven met dieren te 
vermijden, dient het Europees Centrum 
voor de validatie van alternatieve methoden 
door de bevoegde autoriteiten te worden 
geraadpleegd in de loop van de bestudering 
van voorstellen voor tests met gewervelde 
dieren.

Motivering

Raadpleging van het Europees Centrum voor de validatie van alternatieve methoden garandeert 
dat de bevoegde autoriteiten over actuele kennis over alternatieve methoden beschikken wanneer 
ze testvoorstellen bestuderen, hetgeen mede kan bijdragen tot het voorkomen van proeven met 
dieren en kosten kan besparen.

Amendement 4
Overweging 52

(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, in het bijzonder de gezondheid 
van werknemers en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, en het milieu moeten
stoffen met zeer zorgwekkende 
eigenschappen alleen worden toegelaten als 
de bedrijven aantonen dat de 
maatschappelijke baten van dit gebruik 
significant zwaarder wegen dan de risico’s 
ervan, als er geen geschikte alternatieve 
stoffen of technieken zijn en als de risico's 
in voldoende mate worden beheerst. 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.

Motivering

Kwetsbare bevolkingsgroepen behoeven speciale bescherming. De vergunningprocedure levert 
alleen een hoog niveau van bescherming op indien hij resulteert in de vervanging van stoffen van 
een grote zorg door veiliger alternatieven. Het gebruik van stoffen van een zeer hoge zorg moet 
dan ook alleen worden toegestaan indien er geen veiliger alternatieven voorhanden zijn, indien 
de desbetreffende stof een essentieel maatschappelijk nut heeft en indien er adequate 
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maatregelen worden genomen om de risico's te beheersen.

Amendement 5
Artikel 3, punt 29 bis (nieuw)

29. bis "kwetsbare bevolkingsgroep": 
kwetsbare personen, inclusief 
pasgeborenen, jonge kinderen, kinderen, 
zwangere vrouwen, zogende moeders en 
ouderen.

Motivering

REACH moet met name bescherming bieden aan die groepen van de bevolking die extra 
kwetsbaar zijn voor de blootstelling aan chemische stoffen.

Amendement 6
Artikel 28, lid 1 bis (nieuw)

1. bis Het niet aan het ECA verstrekken 
van gegevens van proeven met gewervelde 
dieren of van andere informatie die 
proeven met dieren zou kunnen 
voorkomen, leidt tot het verlies voor 
potentiële registranten van het recht de 
desbetreffende stof te registreren.

Motivering

Het verplicht uitwisselen van gegevens van tests met gewervelde dieren moet gekoppeld worden 
aan sancties in het geval van weigering van het uitwisselen van deze informatie met het oog op 
het voorkomen van dubbel testen.

Amendement 7
Artikel 39, lid 1 bis (nieuw)

1. bis De bevoegde autoriteit raadpleegt het 
Europees Centrum voor de validatie van 
alternatieve methoden met betrekking tot 
elk voorstel voor proeven waarvan tests met 
gewervelde dieren deel uitmaken.

Motivering

Raadpleging van het Europees Centrum garandeert dat de bevoegde autoriteiten kunnen 
beschikken over actuele, deskundige kennis over alternatieve methoden. Omdat zij het zijn die de 
testvoorstellen beoordelen, zou dit mede kunnen bijdragen tot het vermijden van proeven met 
dieren en kosten kunnen besparen.

Amendement 8
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Artikel 39, lid 2, inleidende formule

2. De bevoegde instantie stelt op basis van 
het in lid 1 bedoelde onderzoek een ontwerp 
op van een van de volgende besluiten en dat 
besluit wordt volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49 vastgesteld:

2. De bevoegde instantie stelt op basis van 
het in lid 1 bedoelde onderzoek en in 
voorkomend geval rekening houdend met 
de resultaten van de in lid 1 bis bedoelde 
raadpleging, een ontwerp op van een van de 
volgende besluiten en dat besluit wordt 
volgens de procedure van de artikelen 48 en 
49 vastgesteld:

Motivering

Zie het amendement op artikel 39, lid 1 bis.

Amendement 9
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 waarborgen dat 
stoffen van zeer hoge zorg, indien 
beschikbaar, vervangen worden door 
veiliger alternatieve stoffen of processen. 
Indien een dergelijk alternatief niet 
beschikbaar is, wordt een stof verboden, 
tenzij kan worden aangetoond dat de 
maatschappelijk voordelen ruimschoots 
opwegen tegen de risico's. Indien dit het 
geval is, is het doel van deze titel ervoor te 
zorgen dat de risico's goed worden beheerst 
en dat de ontwikkeling van alternatieven 
wordt aangespoord.

Motivering

De vergunningverleningsprocedure resulteert alleen in een hoog beschermingsniveau indien 
deze leidt tot vervanging van stoffen van zeer hoge zorg door veiliger alternatieven. Het gebruik 
van stoffen van zeer hoge zorg moet dan ook alleen worden toegestaan indien er geen veiliger 
alternatieven beschikbaar zijn, indien de desbetreffende chemische stof in een essentiële 
maatschappelijke behoefte voorziet en indien er adequate maatregelen zijn genomen om de 
risico's te beheersen.

Amendement 10
Artikel 57, lid 2

2. Een vergunning wordt verleend indien 
het risico voor de gezondheid van de mens 
of voor het milieu van het gebruik van een 
stof als gevolg van de in bijlage XIII 
vermelde intrinsieke eigenschappen 
afdoende wordt beheerst overeenkomstig 
bijlage I, punt 6, en overeenkomstig de 

schrappen
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documentatie in het chemische 
veiligheidsrapport van de aanvrager.
De Commissie neemt het volgende niet in 
aanmerking:
a) risico’s voor de gezondheid van de mens 
en voor het milieu van emissies van de stof 
uit een installatie waarvoor overeenkomstig 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad1 een 
vergunning is verleend;
b) risico’s voor en via het aquatisch milieu 
van lozingen van de stof uit een puntbron 
die valt onder het vereiste inzake 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, en wetgeving die is 
vastgesteld krachtens artikel 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad2; 
c) risico’s voor de gezondheid van de mens 
van het gebruik van een stof in een medisch 
hulpmiddel waarop Richtlijn 90/385/EEG 
van de Raad, Richtlijn 93/42/EEG van de 
Raad of Richtlijn 98/79/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
toepassing is.
______________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

Motivering

Deze schrapping houdt verband met de invoering van het vervangingsbeginsel via het 
amendement op artikel 52 en het amendement op artikel 57, lid 3, inleidend gedeelte. Als dit 
artikel niet wordt geschrapt, zouden stoffen van zeer grote zorg gebruikt blijven worden en 
kunnen vrijkomen, zelfs wanneer met hun gebruik niet in essentiële maatschappelijke behoeften 
wordt voorzien en zelfs ook wanneer er veiliger alternatieven beschikbaar zijn.

Amendement 11
Artikel 57, lid 3, inleidende formule

3. Indien krachtens lid 2 geen vergunning 
kan worden verleend, kan een vergunning 
worden verleend wanneer wordt aangetoond 
dat de sociaal-economische voordelen 
zwaarder wegen dan het risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
van het gebruik van de stof en geschikte 
alternatieve stoffen of technieken ontbreken. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:

2. Een vergunning wordt uitsluitend 
verleend wanneer wordt aangetoond dat de 
sociaal-economische voordelen significant 
zwaarder wegen dan het risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
van het gebruik van de stof, als geschikte 
alternatieve stoffen of technieken ontbreken 
en wanneer het risico ten gevolge van het 
gebruik van een stof op adequate wijze 
wordt beheerst overeenkomstig bijlage I, 
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punt 6, en overeenkomstig de documentatie 
in het chemische veiligheidsrapport van de 
aanvrager. Hierover wordt besloten nadat de 
volgende elementen zijn overwogen:

Motivering

De vergunningverleningsprocedure resulteert alleen in een hoog beschermingsniveau indien hij 
leidt tot vervanging van stoffen van zeer hoge zorg door veiliger alternatieven. Het gebruik van 
stoffen van zeer hoge zorg moet dan ook alleen worden toegestaan indien er geen veiliger 
alternatieven beschikbaar zijn, indien de desbetreffende chemische stof in een essentiële 
maatschappelijke behoefte voorziet en indien er adequate maatregelen zijn genomen om de 
risico's te beheersen.

Amendement 12
Artikel 57, lid 7, letter c) bis (nieuw)

c bis) de duur van de vergunning;

Motivering

Vergunningen voor het gebruik van stoffen van zeer grote zorg moeten in tijd beperkt zijn om 
onderzoek en innovatie met het ook op veiliger alternatieven te bevorderen.

Amendement 13
Artikel 65, lid 1, alinea 1

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVI volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor het 
milieu of de gezondheid van de mens, 
inclusief van kwetsbare bevolkingsgroepen,
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVI volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

Motivering

REACH moet met name bescherming bieden aan die groepen van de bevolking die extra 
kwetsbaar zijn voor de blootstelling aan chemische stoffen.

Amendement 14
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Artikel 72, lid 1, letter d) bis (nieuw)

d bis) een Comité voor methoden voor 
proeven zonder dieren, dat belast is met het 
ontwikkelen van een strategie voor het 
geleidelijk afschaffen van proeven met 
dieren en met het toewijzen van financiële 
middelen, afkomstig van de 
registratievergoeding, voor de ontwikkeling 
en validatie van methoden voor proeven 
zonder dieren.

Motivering

Dit comité moet zorgen voor strategische planning, met het oog op het versnellen van de 
ontwikkeling, validatie en opname in regelgeving van methoden voor proeven zonder dieren. 
Daarnaast houdt het zich bezig met het toewijzen van financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van dit plan.

Amendement 15
Artikel 95, alinea 1 bis (nieuw)

Een deel van deze vergoeding wordt 
toegewezen aan de ontwikkeling van 
methoden voor proeven zonder dieren. 

Motivering

Er moeten meer financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor bevordering van het 
gebruik van methoden voor proeven zonder dieren.
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