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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

De Europese chemische sector vertegenwoordigt meer dan 100 miljard euro aan export. Het 
REACH-voorstel heeft dan ook gevolgen voor de vele bedrijven die voor hun productie 
gebruikmaken van geïmporteerde chemische stoffen. Het belang van dit voorstel voor de 
Commissie internationale handel is duidelijk: REACH zal aanzienlijke gevolgen hebben op de 
handelsstromen en zal vragen oproepen met betrekking tot de verenigbaarheid ervan met de 
regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Gevolgen van het Commissievoorstel voor de EU-handel in chemische stoffen

De EU kent op het gebied van de chemische sector al gedurende vele jaren een aanzienlijk 
handelsoverschot. Hoewel men geneigd is te denken aan grote multinationale bedrijven 
wanneer wordt gesproken over de chemiesector, moet toch bedacht worden dat er ook veel 
kleine en middelgrote fabrikanten en distributeurs in deze sector werkzaam zijn. Bijna een 
derde van de octrooien in de chemische sector wordt gehouden door kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's).

De voorgestelde amendementen van de Commissie internationale handel hebben betrekking op 
vier brede terreinen van zorg:

a) Het wegvallen van de EU-markt van stoffen en preparaten waarvan de registratiekosten 
en andere kosten hoger zijn dan de winstmarges. Dit is waarschijnlijk met name een 
punt van zorg voor kleinere bedrijven die bovendien kampen met het probleem van het 
vinden van de noodzakelijke menselijke hulpbronnen. Een sterkere rol voor het 
Europees Chemicaliënagentschap (ECA) dient vooral kleinere importeurs ten goede te 
komen.

b) De eisen voor importeurs van preparaten zullen moeilijk, zo niet onmogelijk te 
vervullen zijn (daar tientallen of honderden deelstoffen moeten worden geregistreerd, 
waarvan sommige uit commercieel oogpunt niet bekend mogen worden voor andere 
bedrijven dan de importeur).

c) Verlies van concurrentievermogen op derde markten wanneer geconcurreerd moet 
worden met bedrijven die produceren in landen met lagere regelgevingskosten. Extra 
kosten zullen met name schadelijk zijn voor fabrikanten van standaardproducten 
waarvoor voornamelijk op prijs geconcurreerd wordt.

d) Verminderde innovatie, waardoor het concurrentievermogen op de langere termijn 
wordt beïnvloed en financiële middelen zullen worden verschoven van onderzoek naar 
het testen van stoffen. Deze twee laatste punten zullen het overplaatsen van productie 
naar locaties met een vriendelijkere regelgeving stimuleren.

Gevolgen van het Commissievoorstel voor de EU-handel in andere producten  
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Concurrentievermogen: de gevolgen van het REACH-voorstel gaan verder dan de chemische 
sector en betreffen alle bedrijven die in hun productieprocessen gebruikmaken van chemische 
stoffen. Geïmporteerde voorwerpen zouden niet-geregistreerde stoffen kunnen bevatten (mits 
deze niet vrijkomen) terwijl in de EU vervaardigde voorwerpen deze stoffen niet mogen 
bevatten. Dit kan een prikkel zijn voor productie buiten de EU. 

De positie van de metaalindustrie is van bijzonder belang, daar deze afhankelijk is van 
grondstoffen met (doorgaans) een laag risico. Extra kosten zijn ontmoedigend voor recycling 
en zouden ertoe kunnen leiden dat dergelijke grondstoffen naar andere markten worden geleid. 
De werkingssfeer van de REACH-verordening zou derhalve aanzienlijk moeten worden 
ingeperkt en materialen zoals metalen, legeringen, mineralen en schroot zouden buiten het 
REACH-systeem moeten blijven.

Een op risico gebaseerde benadering

De voorgestelde amendementen zijn bedoeld om het accent te verschuiven van een op 
hoeveelheden gebaseerde naar een op risico gebaseerde benadering, teneinde eventuele 
klachten bij WTO te beperken. Bij een dergelijke aanpak heeft elk product zijn eigen duidelijke 
en transparante risicodocument, waarin blootstellingsrisico's en andere gevaren duidelijk zijn 
beschreven.

De noodzaak van een sterk Agentschap

Met de voorgestelde amendementen wordt voorts beoogd het nieuw opgerichte Europees 
Chemiecaliënagentschap (ECA) meer verantwoordelijkheden te geven ten aanzien van de 
beoordeling en evaluatie van stoffen, alsook ten aanzien van de bepaling van de risicocategorie 
voor een stof.

Streven naar internationale consensus over een gemeenschappelijke benadering voor 
REACH

Het gevaar van een lange periode van onzekerheid vanwege procedures bij de WTO, mogelijk 
gevolgd door een vroegtijdige herziening van de verordening, zou aanzienlijk kunnen worden 
verkleind door internationale consensus te zoeken met ten minste de belangrijkste 
handelspartners van de EU, zoals de Verenigde Staten, Japan en Korea. Dit zou moeten leiden 
tot wederzijdse erkenning van testprocedures en uniforme informatie-eisen. Een gezamenlijke 
benadering is kostenbesparend, daar informatie uitgewisseld kan worden, hetgeen van belang is 
voor bedrijven die op verschillende markten actief zijn. Initiatieven zoals de Screening 
Information Data Set van de OESO, het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure van 
voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en 
pesticiden in de internationale handel, en het Amerikaanse High Volume Chemicals Challenge 
Programme voorzien reeds in een basis voor onderhandeling over dit onderwerp. 
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1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel 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 bis (nieuw)

(4 bis) De formulering en tenuitvoerlegging 
van REACH moeten zo zijn dat het 
mededingingsvermogen van het Europese 
bedrijfsleven niet wordt verzwakt en dat er 
geen gevolgen zijn voor de handel met 
derde landen. Dit in overweging genomen 
is het van doorslaggevende betekenis dat in 
eerste instantie wordt gelet op de gevaren, 
en dat in de regelgeving aan onze 
handelspartners geen eisen worden gesteld 
die niet verenigbaar zijn met de huidige 
beginselen inzake vrijhandel 
overeenkomstig de WTO-regelgeving.

Motivering

In onze geglobaliseerde wereld is het van belang dat het mededingingsvermogen van het 
Europese bedrijfsleven ten gevolge van REACH niet afneemt. REACH mag ook de 
betrekkingen met onze handelspartners niet verstoren.

Amendement 2
Overweging 15 bis (nieuw)

(15 bis) Teneinde een consistente 
toepassing van het nieuwe systeem te 
waarborgen, dient het ECA een belangrijke 
rol te worden toegekend bij registratie, 
evaluatie en vergunningverlening.   
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Motivering

Een consistente aanpak is met name van belang voor kleinere internationale handelaren van 
wie niet verwacht kan worden dat zij kunnen werken met een grote verscheidenheid aan 
nationale praktijken.

Amendement 3
Overweging 15 ter (nieuw)

(15 ter) Met het oog op verdere 
kostenbesparingen en teneinde de 
internationale handel te vereenvoudigen, 
houdt het ECA maximaal rekening met 
bestaande en opkomende internationale 
normen bij de regularisering van 
chemische stoffen, zulks om de breedst 
mogelijke internationale consensus te 
bevorderen.

Amendement 4
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. Als er risicobeoordelingen 
bestaan op basis van het gebruik van de 
desbetreffende stof in de praktijk, dient 
daarmee rekening te worden gehouden. 
Geprobeerd moet worden de omvang van 
de geëiste informatie eventueel te laten 
afhangen van in de praktijk opgedane 
ervaringen.

Motivering

Het is belangrijk rekening te houden met de ervaring die in de praktijk is opgedaan in de 
honderden jaren dat bepaalde chemische stoffen worden gebruikt. 

Amendement 5
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Overweging 28 bis (nieuw)

(28 bis) Voor de werkbaarheid moeten 
afvalstoffen en materialen die als 
secundaire grondstof of als energiebron 
worden gebruikt, worden vrijgesteld. De 
schepping van toegevoegde waarde (nuttige 
toepassing) op basis van afvalstoffen en 
materialen die als secundaire grondstof 
worden gebruikt, of als energiebron bij 
recuperatietoepassingen, draagt bij tot de 
EU-doelstellingen van duurzame 
ontwikkeling en via deze verordening 
worden geen eisen ingevoerd die de 
prikkels tot dit soort hergebruik en 
terugwinning beperken.

Motivering

De opname van gerecycleerde grondstoffen in het toepassingsgebied van REACH zou een 
ernstige belemmering kunnen betekenen voor recyclage en recuperatie, waarbij de behoefte 
aan niet-hernieuwbare energiebronnen toeneemt. Duidelijk moet zijn dat a) ontmoediging van 
recyclage dient te worden vermeden en b) REACH geen dubbele wetgeving met zich mee mag 
brengen. Hergebruik, vergunningen voor exploitatie en gebruik van gerecycleerde materialen 
als "secundaire grondstof gewonnen uit afval" vallen reeds onder de huidige communautaire 
wetgeving.

Amendement 6
Overweging 28 ter (nieuw)

(28 ter) Negentig procent van alle metalen 
wordt gebruikt in de vorm van 
metaallegeringen met zodanige 
eigenschappen dat de chemische 
kenmerken ervan mogelijkerwijs niet op 
accurate wijze kunnen worden vastgesteld 
met behulp van de momenteel beschikbare 
conventionele methodes. Het is derhalve 
noodzakelijk een specifieke 
indelingsmethode te ontwikkelen, waarin 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
chemische kenmerken van legeringen. 

Motivering

De risico's van metaallegeringen verschillen van die van de metalen waaruit zij bestaan. De 
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huidige EU-indelingsregels voor "preparaten" (Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke preparaten) bieden geen hulp bij de vraag op welke wijze 
de chemische kenmerken van legeringen moeten worden beoordeeld. De richtlijn bevat echter 
een overweging (10) waarin wordt gesteld dat er een specifieke methode voor legeringen zou 
moeten worden ontwikkeld.

Amendement 7
Overweging 29 bis (nieuw)

(29 bis) Om ondernemingen, en in het 
bijzonder kleine en middelgrote bedrijven, 
te helpen om aan de vereisten van deze 
verordening te voldoen, dienen de lidstaten 
samen met de Commissie een steunnetwerk 
op te richten. 

Motivering

Veel van de bedrijven die met REACH te maken krijgen, zijn klein of middelgroot. Er dient in 
het bijzonder op te worden toegezien dat de wetgeving hen niet met een te zware 
administratieve last opzadelt. De beste praktische oplossing kan echter verschillen van 
lidstaat tot lidstaat, afhankelijk van het specifieke institutionele kader aldaar. De lidstaten 
moeten derhalve verantwoordelijk zijn voor de oprichting van  een adequaat netwerk van 
noodzakelijke steunmaatregelen.

Amendement 8
Overweging 82 bis (nieuw)
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(82 bis) Teneinde kosten te besparen en de 
internationale acceptatie te verbeteren, 
dient de Europese aanpak zo nauw 
mogelijk aan te sluiten bij internationale 
initiatieven, zoals de Strategic Approach to 
International Chemicals Management van 
het Milieuprogramma van de Verenigde 
Naties (UNEP), de Council Act on High 
Production Volume (HPV) Chemicals van 
de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling, het HPV-
initiatief van de International Council of 
Chemical Associations en de HPV 
Challenge van het 
Milieubeschermingsbureau van de 
Verenigde Staten.  

Motivering

Teneinde onnodige kosten te vermijden, dient maximaal gebruik te worden gemaakt van 
bestaande informatie en informatie die wordt verzameld via internationale samenwerking. 
Daarbij komt dat op grotere schaal gebruikmaken van internationale normen het gevaar 
verkleint dat de verordening onverenigbaar wordt geacht met WTO-overeenkomsten.  

Amendement 9
Overweging 104 quater (nieuw)

(104 quater) De Commissie tracht te 
waarborgen dat de geleidelijke openheid 
van de EU -markt voor invoer uit de hele 
wereld vergezeld gaat van de invoering van 
strengere eisen met betrekking tot 
"eerlijke" handel (o.m. in WTO-verband); 
REACH-eisen moeten hierin zo spoedig 
mogelijk worden opgenomen,

Motivering

Het is van wezenlijke betekenis dat de openstelling van de internationale handel vergezeld 
gaat van de totstandbrenging van eerlijke mededingingsvoorwaarden waarvan eisen ten 
aanzien van milieu en volksgezondheid deel uitmaken. Gezien de relevantie is REACH een 
belangrijk bestanddeel in dit proces.

Amendement 10
Overweging 104 quinquies (nieuw)
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(104 quinquies) Elke fabrikant, importeur 
of downstreamgebruiker die een stof, een 
preparaat of een voorwerp produceert, 
gebruikt of importeert dat zo'n stof of 
preparaat bevat en weet of redelijkerwijs 
zou kunnen voorzien dat deze operaties 
schadelijke gevolgen kunnen hebben voor 
de gezondheid van de mens of voor het 
milieu, neemt de nodige maatregelen om 
dit soort effecten te voorkomen, te beperken 
of weg te nemen.

Motivering

Ongeacht het productievolume moet duidelijk zijn dat de industrie verantwoordelijk moet zijn 
voor maatregelen ter waarborging van de veiligheid van chemische stoffen.

Amendement 11
Overweging 104 sexies (nieuw)

(104 sexies) Elke fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker die een stof of 
preparaat aan een downstreamgebruiker 
ter beschikking stelt, zorgt voor adequate 
communicatie en informatie-uitwisseling 
om schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
te voorkomen, te beperken of weg te 
nemen.

Motivering

Ongeacht het productievolume moet duidelijk zijn dat de industrie verantwoordelijk moet zijn 
voor maatregelen ter waarborging van de veiligheid van chemische stoffen.

Amendement 12
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 met inachtneming van door 
de Europese Unie en haar lidstaten 
aangegane verplichtingen in het kader van 
internationale handelsovereenkomsten, met 
name van de WTO.
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Amendement 13
Artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) speciaal gebruik van geregistreerde 
stoffen die uitsluitend bedoeld zijn voor de 
uitvoer naar derde landen; 

Motivering

Schepping van gelijke mededingingsvoorwaarden buiten de Europese interne markt en 
conformiteit met WTO-voorschriften.

Amendement 14
Artikel 2, lid 1, letter c ter) (nieuw)

c ter) hergebruiks- en 
terugwinningswerkzaamheden;

Motivering

Als afval of secundaire grondstoffen of materialen voor de terugwinning van uit afval 
gewonnen energie tot het toepassingsgebied van REACH behoren, worden daardoor 
buitensporige eisen gesteld aan hergebruik of herwinning zonder dat dit voor de menselijke 
gezondheid of het milieu extra voordelen oplevert, en er zou een negatieve prikkel worden 
gecreëerd voor hergebruik en herwinning, die in de EU  steeds meer worden toegepast.

Amendement 15
Artikel 2, lid 1, letter c quater) (nieuw)

c quater) geneeskundige producten voor de 
menselijke of diergeneeskunde in de zin 
van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de 
Raad1, Richtlijn 2001/82/EG van het 
Europees Parlement en de Raad2 en 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad3;
____________
1 PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1.
2 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.
3 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.

Motivering

Doublures bij wettelijke voorschriften moeten worden voorkomen.
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Amendement 16
Artikel 2, lid 1, letter c quinquies) (nieuw)

c quinquies) levensmiddelen in de zin van 
Verordening 178/2002/EG1, met inbegrip 
van levensmiddelenadditieven in de zin van 
Richtlijn 89/107/EEG van de Raad2 en van 
aromastoffen overeenkomstig de definities 
in Verordening 2232/96/EG3 en Besluit 
2000/489/EG4 van de Commissie;
____________
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. Verordening 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1642/2003 (PB 
L 245 van 29.9.2003, blz. 4).
2 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27.
3 PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1.
4 PB L 197 van 3.8.2001, blz. 3.

Amendement 17
Artikel 2, lid 1, letter c sexies) (nieuw)

c sexies) diervoeder, met inbegrip van 
additieven in diervoeder die binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1831/2003 over additieven voor het 
gebruik in diervoeder1 vallen, en diervoeder 
dat binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 84/471/EEG2 valt;
____________
1 PB L 192 van 29.5.2004, blz. 34.
2 PB L 266 van 6.10.1984, blz. 18.

Amendement 18
Artikel 2, lid 1, letter c septies) (nieuw)

c septies) medische hulpmiddelen die
binnen het toepassingsgebied van de 
Richtlijnen 90/385/EEG1 van de Raad, 
93/42/EEG2 van de Raad of 98/79/EG3 van 
het Europees Parlement en de Raad vallen;
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____________
1 PB L 189 van 20.7.1990, blz. 17.
2 PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1.
3 PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1.

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

c octies) materialen die met levensmiddelen 
in aanraking komen, in de zin van 
Richtlijn 89/109/EEG van de Raad1;
____________
1 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 38.

Amendement 20
Artikel 2, lid 1, letter c nonies) (nieuw)

c nonies) gewasbeschermingsmiddelen die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad1 vallen;
____________
1 PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

Amendement 21
Artikel 2, lid 1, letter c decies) (nieuw)

c decies) biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
van het Europees Parlement en de Raad1

vallen;
____________
1 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

Amendement 22
Artikel 2, lid 1, letter c undecies) (nieuw)

c undecies) cosmetische producten die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
76/768/EEG van de Raad1 vallen.
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____________
1 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.

Amendement 23
Artikel 2, lid 1, letter c duodecies) (nieuw)

c duodecies) in de natuur voorkomende 
grondstoffen die niet in de openbare handel 
worden gebracht, maar uitsluitend bestemd 
zijn voor gebruik in installaties die binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
96/61/EG van de Raad vallen; 
____________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.

Motivering

Veel primaire grondstoffen zijn zeer complex en variabel qua samenstelling, hetgeen leidt tot 
meerdere registraties en vergunningen. Grondstoffen alleen uitsluiten van registratie 
(krachtens hoofdstuk 3) zou derhalve onvoldoende zijn.

Metaalproductiefabrieken zijn gereguleerd krachtens de IPPC-regels en andere van 
toepassing zijnde EU-wetgeving inzake de bescherming van werknemers en het milieu. 
Mogelijke zorgpunten ten aanzien van werkplekken en het milieu in verband met het gebruik 
van primaire grondstoffen zijn derhalve op adequate wijze geregeld.   

Amendement 24
Artikel 2, lid 1, letter c terdecies) (nieuw)

c terdecies) stoffen die worden gebruikt om 
te reageren op onvoorziene problemen die 
zouden leiden tot verslechtering van de 
kwaliteit of stopzetting van de productie, 
mits aan alle onderstaande voorwaarden 
voldaan is:
i) voorafgaande registratie is vanwege de 
urgentie niet mogelijk; 

ii) registratie vindt achteraf plaats als 
hernieuwd gebruik van de stof 
waarschijnlijk is; en

iii) het onvoorziene gebruik geschiedt met 
eerbiediging van de wetgeving inzake de 
veiligheid van werknemers. 
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Motivering

Bij onvoorziene problemen met processtoffen kan een onmiddellijke reactie vereist zijn om 
suboptimale productie of algehele stopzetting van de productie te voorkomen (opheffing van 
storingen). Het beginsel van voorafgaande registratie voor het gebruik van stoffen kan alleen 
worden geëerbiedigd als wordt aangenomen dat alle eventuele problemen en de reacties 
daarop te voorzien zijn. Dat is niet het geval. Een uitzondering voor opheffing van storingen 
is derhalve noodzakelijk. Deze dient uiteraard wel binnen strikte grenzen te blijven, om te 
voorkomen dat er een maas in het REACH-systeem ontstaat. De drie voorwaarden waaraan 
tegelijk voldaan moet zijn, vormen hiervoor een waarborg.

Amendement 25
Artikel 2 bis, titel (nieuw)

Artikel 2 bis

Beperkt gebruik

Amendement 26
Artikel 2 bis , inleidende formule (nieuw)

De bepalingen van deze verordening zijn 
met de hieronder gespecificeerde 
beperkingen van toepassing op de volgende 
stoffencategorieën: 

Amendement 27
Artikel 2 bis, lid 1 (nieuw)

1. Natuurlijke en natuuridentieke stoffen 
zijn alleen registratieplichtig wanneer zij 
als zodanig of het gebruik ervan of de 
blootstelling eraan door het ECA in 
beginsel gevaarlijk geacht wordt en de 
stoffen niet reeds onder andere regels 
vallen.

Amendement 28
Artikel 2 bis, lid 2 (nieuw)
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2. Zolang stoffen uitsluitend in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkeling, in gesloten systemen of als 
tussenproduct zonder rechtstreekse 
blootstelling voor de consument of het 
milieu worden gebruikt, is het gebruik 
ervan niet afhankelijk van de nakoming 
van de in deze verordening vastgelegde
verplichtingen.  

Amendement 29
Artikel 2 bis, lid 3 (nieuw)

3. Metaallegeringen als speciale vormen 
van preparaten worden, rekening houdend 
met hun bijzondere specifieke 
eigenschappen, afzonderlijk door het ECA 
beoordeeld en op basis van hun individuele 
registratieplichtigheid ingedeeld.  

Amendement 30
Artikel 3, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. "botanische stof": een complexe stof 
die wordt verkregen door een plant of een 
deel daarvan te onderwerpen aan een 
fysische behandeling, zoals extractie, 
destillatie, persing, fractionering, 
purificatie, concentratie of fermentatie, 
waarvan de samenstelling varieert naar 
gelang van de plantensoort, de 
omstandigheden waarin de plant is 
gegroeid en het procédé waarmee zij wordt 
verwerkt. 

Motivering

Opneming in het kader van REACH van een specifieke definitie voor natuurlijke stoffen die 
op basis van planten zijn verkregen is noodzakelijk ter verduidelijking van het 
toepassingsgebied van de uitzonderingsregeling voor natuurlijke stoffen uit hoofde van 
Bijlage III (die dienovereenkomstig moet worden aangepast) en ter waarborging van 
juridische duidelijkheid bij de tenuitvoerlegging van REACH-bepalingen.
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Amendement 31
Artikel 3, punt 4 bis (nieuw)

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

Motivering

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

Amendement 32
Artikel 3, punt 4 ter (nieuw)

4 ter. In de natuur voorkomende 
grondstoffen zijn ondermeer ruwe olie, gas, 
steenkool, mineralen, ertsen, concentraten 
van stoffen die in de natuur voorkomen en 
materialen die daaraan zijn onttrokken via 
mineralogische of fysieke 
transformatieprocessen.  

Motivering

Deze definitie is noodzakelijk ten behoeve van de nieuwe subparagraaf artikel 2, lid 1, onder 
c), punt j.

Amendement 33
Artikel 3, punt 12 bis (nieuw)

12 bis. "gebruikscategorieën": indeling 
van toepassingen op basis van het volgende 
onderscheid: industrieel gebruik, 
beroepsmatig gebruik en gebruik door 
consumenten.

Motivering
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Met het concept van gebruiks- en blootstellingscategorieën worden de informatie-eisen 
gesystematiseerd en geconcentreerd. Het is de noodzakelijk basis voor de risicobeoordeling 
door het ECA. 

Amendement 34
Artikel 3, punt 12 ter (nieuw)

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

Motivering

Met het concept van gebruiks- en blootstellingscategorieën worden de informatie-eisen 
gesystematiseerd en geconcentreerd. Het is de noodzakelijk basis voor de risicobeoordeling 
door het ECA.

Amendement 35
Artikel 3, punt 12 quater (nieuw)

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

Motivering

In een blootstellingsscenario worden in tegenstelling tot de gebruiks- en 
blootstellingscategorieën de specifieke afzonderlijke voorwaarden beschreven voor het 
gebruik van een stof, met name de concrete risico's en de daarmee samenhangende 
beschermingsmaatregelen. Het is de noodzakelijke basis voor de risicobeoordeling door het 
ECA.

Amendement 36
Artikel 3, punt 14
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14. "tussenproduct": een stof die uitsluitend 
vervaardigd wordt voor en verbruikt wordt 
in of gebruikt wordt voor een chemische 
reactie om omgezet te worden in een andere 
stof (hierna "synthese" genoemd):

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

Motivering

De uitzondering dient ook te gelden voor stoffen die niet als tussenproduct worden gebruikt.

Amendement 37
Artikel 3, punt 14 bis (nieuw)

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

Motivering

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

Amendement 38
Artikel 3, punt 22

22. "onderzoek en ontwikkeling gericht op
producten en procédés": wetenschappelijke 
ontwikkeling in verband met de ontwikkeling 
van een product, de verdere ontwikkeling 
van een stof waarbij proefinstallaties of 
productie-experimenten worden gebruikt om 
het productieprocédé te ontwikkelen en/of de
toepassingsgebieden van de stof te testen;

22. "onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés": wetenschappelijke 
ontwikkeling in verband met de ontwikkeling 
van een product, de verdere ontwikkeling 
van een stof, als zodanig, in preparaten of
voorwerpen, waarbij proefinstallaties of 
productie-experimenten worden gebruikt om 
het productieprocédé te ontwikkelen en/of de 
toepassingsgebieden van de stof te testen;

Motivering

Duidelijk moet worden gesteld dat een procédé voor de ontwikkeling van een product alle 
aspecten van een productieproces kan omvatten, en dat het bedrijven is toegestaan prototypen 
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van artikelen in het kader van zo'n procédé te toetsen.

Amendement 39
Artikel 3, punt 23

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

23. "wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling": 
wetenschappelijke proefneming, analyse of 
chemisch onderzoek onder gecontroleerde 
omstandigheden met inbegrip van 
proefondervindelijke methoden waarbij 
downstreamgebruikers betrokken zijn.

Motivering

Eén ton is te beperkend. Proefondervindelijke methoden die worden toegepast door een 
producent van chemische stoffen en zijn klant (downstreamgebruiker) vormen een belangrijke 
prikkel voor wat betreft nieuwe toepassingen en taken. Om de vernieuwing te behouden moet 
dit deel zijn van de definitie.

Amendement 40
Artikel 3, punt 26

26. "ongewenst gebruik": gebruik door 
downstream-gebruikers dat de registrant 
afraadt;

26. " niet-gesteund gebruik": gebruik door 
downstream-gebruikers dat de registrant uit 
veiligheidsoverwegingen afraadt;

Motivering

De term "ongewenst gebruik" heeft niet zozeer een wetenschappelijke of juridische maar een 
emotionele klank, en dat past niet in de wetgeving. Een registrant moet het recht hebben door 
hem onveilig geacht gebruik te ontraden, maar niet gebruik dat hij bij voorbeeld om 
economische redenen niet wenst te registreren.

Amendement 41
Artikel 3, punt 28

28. "per jaar": per kalenderjaar, tenzij anders 
is bepaald;

28. "per jaar": per kalenderjaar. Met 
uitzondering van nieuwe stoffen worden de 
hoeveelheden per jaar berekend op basis 
van het gemiddelde van de drie 
voorafgaande kalenderjaren, tenzij anders is 
bepaald;

Motivering
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Hierdoor wordt een soepele toepassing het REACH-systeem mogelijk doordat rekening wordt 
gehouden met schommelingen van de geproduceerde hoeveelheden. Voorts wordt het gevaar 
weggenomen dat een bedrijf ten gevolge van dergelijke schommelingen van de vraag 
plotseling moet voldoen aan hogere of lagere gegevenseisen. Voor niet eerder geproduceerde 
stoffen moet uitsluitend het lopende jaar in overweging worden genomen.

Amendement 42
Artikel 3, punt 29 bis

29 bis. Gebruiks- en 
blootstellingscategorieën (GVC) geven een 
samenvatting van de 
blootstellingsscenario's waarbij 
vergelijkbare manieren van gebruik in de 
zin van artikel 3, leden 12 en 25 zijn 
beschreven. Omschreven worden alle 
omstandigheden die de blootstelling 
kenmerken. De bepalende elementen van 
de GVCs zijn ongeacht de sector;

- Fundamentele toepassingsgebieden:
- industrieel gebruik
- beroepsmatig gebruik
- gebruik door de consument

- Manieren van blootstelling
- belangrijkste manieren van opname 

door de mens (via de mond, de luchtwegen 
of de huid)

- opname door het milieu (via lucht, 
water, bodem of biota)

- Duur van de blootstelling
- eenmalig/kortstondig
- regelmatig
- voortdurend/langdurig

De gebruiks- en blootstellingscategorieën 
resulteren in vergelijkbare aanbevolen 
maatregelen voor risicobeheer.

Motivering
Gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn bedoeld om de processen in het kader van 
REACH, bijvoorbeeld de registratieprocedure alsook de communicatie en de uitvoering van 
de chemische veiligheidsbeoordeling in de leverantieketen, aanzienlijk te vereenvoudigen 
zonder daarbij afbreuk te doen aan de doelstellingen van REACH. 
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Amendement 43
Artikel 3, punt 29 ter (nieuw)

29 ter. "kerngegevens": basisinformatie 
voor het prioriteren van stoffen op grond 
van hun inherente eigenschappen, 
blootstelling en gebruik;

Motivering

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

Amendement 44
Artikel 3, punt 29 quater (nieuw)

29 quater. "risicocategorieën": door het 
ECA vast te stellen categorisering van de 
potentiële risico's op basis van de pre-
registratiegegevens, met name de gegevens 
betreffende de gebruikscategorie, de 
blootstellingscategorie en het 
blootstellingsscenario; 

Motivering

Teneinde te zorgen voor verenigbaarheid met de WTO-regels dient de op risico gebaseerde 
benadering consequent te worden gevolgd. Het ECA dient hiervoor verantwoordelijk te zijn. 

Amendement 45
Artikel 3, punt 29 quinquies (nieuw)

29 quinquies. "stoffenregister": het door 
het ECA bij te houden register met de 
gegevens over de bij de preregistratie 
aangemelde stoffen.

Motivering

Wijziging naar aanleiding van art. 3, punt 20. Definitie als grondslag voor art. 22 quater.
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Amendement 46
Artikel 4, lid 1

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

schrappen

a) in geneesmiddelen voor menselijk of 
diergeneeskundig gebruik die binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EEG) 
nr. 2309/93, Richtlijn 2001/82/EG1 van het 
Europees Parlement en de Raad  en 
Richtlijn 2001/83/EG2 van het Europees 
Parlement en de Raad  vallen;

b) als levensmiddelenadditief in waren die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
89/107/EEG3 van de Raad  vallen;
c) als aromastof in levensmiddelen die 
binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG4 van de 
Commissie vallen;
d) als toevoegingsmiddel in veevoeding die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
70/524/EEG5 van de Raad valt;

e) in diervoeding die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
82/471/EEG6 van de Raad valt.

__________
1 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.
2 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.
3 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27.
4 PB L 84 van 27.3.1999, blz. 1.
5 PB C 270 van 14.12.1970, blz. 1.
6 PB L 213 van 21.7.1982, blz. 8.

Motivering

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

Amendement 47
Artikel 4, lid 2, letter c bis) (nieuw)
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c bis) Stoffen die voor wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling of voor product- 
of procédégericht onderzoek en 
ontwikkeling worden vervaardigd, 
geïmporteerd en gebruikt.

Motivering

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

Amendement 48
Artikel 6, lid 1

1. De producent of importeur van 
voorwerpen dient voor elke in die 
voorwerpen opgenomen stof een registratie 
bij het ECA in als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

1. Het ECA kan besluiten dat producenten 
of importeurs van voorwerpen elke in die 
voorwerpen opgenomen stof moeten 
registreren in overeenstemming met deze 
titel als  de stof in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig is,( 
waarbij elk soort voorwerp afzonderlijk 
wordt beoordeeld) en als aan een van de 
volgende voorwaarden is voldaan:

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

a) voldaan wordt aan de in artikel 54, 
onder a) t/m e) vermelde criteria, of

b) de stof voldoet overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als gevaarlijk;

b) er is sprake van overeenstemming met 
artikel 54, onder f). of

c) de stof zal bij normale en redelijkerwijs 
te voorziene gebruiksomstandigheden 
vrijkomen.

c) de stof wordt door het ECA op grond van 
de preregistratiegegevens als 
registratieplichtig ingedeeld.

Amendement 49
Artikel 6, lid 2
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2. De producent of importeur van 
voorwerpen geeft het ECA overeenkomstig 
lid 3 kennis van elke in die voorwerpen 
opgenomen stof als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

schrappen

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;

b) de stof voldoet overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of is 
ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;

d) de vrijgekomen hoeveelheid van de stof 
kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 
de mens of voor het milieu.

Motivering

Met het oog op verenigbaarheid van REACH met de WTO-voorschriften moet consequent een 
op risico gebaseerde benadering worden toegepast.

Amendement 50
Artikel 6, lid 3

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

schrappen
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a) de identiteit en de contactgegevens van 
de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;

c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;

e) een beknopte beschrijving van de 
vormen van gebruik van het voorwerp;

f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 6, lid 1 van dezelfde indiener. Omdat het 
gebruik van gevaarlijke stoffen in voorwerpen aan de registratieplicht moet worden 
onderworpen, zoals aangegeven in het amendement op artikel 6, lid 1, is kennisgeving niet 
meer nodig.

Amendement 51
Artikel 6, lid 4

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

schrappen

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 6, lid 2 van dezelfde indiener. Omdat het 
gebruik van gevaarlijke stoffen in voorwerpen aan de registratieplicht moet worden 
onderworpen, zoals aangegeven in het amendement op artikel 6, lid 1, is deze bepaling niet 
meer nodig.

Amendement 52
Artikel 6, lid 5

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

5. Lid 1 is niet van toepassing op stoffen die 
al voor dat gebruik of die gebruiks- of 
blootstellingscategorie zijn geregistreerd 
door een andere actor.
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Amendement 53
Artikel 6, lid 6

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

6. Lid 1 is drie maanden na de in artikel 21, 
lid 2, vastgestelde termijn van toepassing.

Amendement 54
Artikel 6, lid 7

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

7. Maatregelen ter uitvoering van lid 1
worden volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure vastgesteld.

Amendement 55
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Europees kwaliteitsmerkt

Uiterlijk op ...*  legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag en zonodig een wetgevingsvoorstel 
over de invoering van een Europees 
kwaliteitsmerk voor dat bedoeld is voor de 
vaststelling en bevordering van voorwerpen 
die, in elke fase van het productieproces, in 
overeenstemming met de vereisten van de 
onderhavige verordening zijn 
geproduceerd.

__________
* Twee jaar na het van kracht worden van deze 
verordening.

Motivering

Met een merk op voorwerpen kunnen deze, die betrokken zijn bij het productieproces en 
voldoen aan de vereisten van de onderhavige verordening, geïdentificeerd en bevorderd 
worden. 

Amendement 56
Artikel 7, lid 2
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2. Voor de toepassing van lid 1 zendt de 
fabrikant of importeur het ECA een 
kennisgeving met de volgende informatie, 
in de overeenkomstig artikel 108 door het 
ECA gespecificeerde structuur:

a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur;
b) de identiteit van de stof;

c) de eventuele indeling van de stof;

d) de geschatte hoeveelheid; 
e) de in lid 1 bedoelde lijst van afnemers; 
en

f) voldoende informatie over het 
programma voor onderzoek en 
ontwikkeling om het ECA in staat te stellen 
geïnformeerde besluiten krachtens de leden 
4 en 7 te nemen.

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

2. Als de stoffen die bedoeld zijn of 
gebruikt worden voor onderzoek en 
ontwikkeling als bijzonder gevaarlijk of 
giftig worden beschouwd, zendt de 
fabrikant of importeur een het ECA een 
kennisgeving met het vereiste 
informatieblad.

Amendement 57
Artikel 7, lid 3

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

schrappen

Amendement 58
Artikel 7, lid 4
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4. Het ECA controleert de door de 
kennisgever ingediende informatie op 
volledigheid. Het ECA kan besluiten 
voorwaarden te stellen om te waarborgen 
dat de stof, of het preparaat of voorwerp 
waarin de stof wordt opgenomen, 
uitsluitend door personeel van de in lid 2, 
onder e), bedoelde vermelde afnemers 
onder redelijkerwijs gecontroleerde 
omstandigheden wordt behandeld en op 
geen enkel moment, als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp, aan het publiek ter 
beschikking wordt gesteld en dat resterende 
hoeveelheden na de vrijstellingsperiode 
weer worden verzameld voor verwijdering.

schrappen

Amendement 59
Artikel 7, lid 5

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

schrappen

Amendement 60
Artikel 7, lid 6

6. De fabrikant of importeur moet voldoen 
aan de eventueel door het ECA 
overeenkomstig lid 4 gestelde voorwaarden.

schrappen

Amendement 61
Artikel 7, lid 7
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7. Wanneer daartoe een verzoek wordt 
ingediend, kan het ECA besluiten de 
vrijstellingsperiode van vijf jaar met 
maximaal vijf jaar, of in het geval van 
stoffen die uitsluitend worden gebruikt bij 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik met 
maximaal tien jaar, te verlengen indien de 
fabrikant of importeur kan aantonen dat 
die verlenging door het programma voor 
onderzoek en ontwikkeling wordt 
gerechtvaardigd.

schrappen

Amendement 62
Artikel 7, lid 8

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

schrappen

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

Amendement 63
Artikel 7, lid 9

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

schrappen

Amendement 64
Artikel 7, lid 10

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

schrappen
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Amendement 65
Artikel 8, titel

Stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden

schrappen

Amendement 66
Artikel 8, lid 1

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

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

schrappen

Amendement 67
Artikel 8, lid 2
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2. Werkzame stoffen die uitsluitend voor 
gebruik in biociden worden vervaardigd of 
ingevoerd en in bijlage I, IA of IB bij 
Richtlijn 98/8/EG1 van het Europees 
Parlement en de Raad  of in Verordening 
(EG) nr. …/… van de Commissie 
{Verordening tweede herziening}  zijn 
opgenomen, worden tot de datum van het 
in de tweede alinea van artikel 16, lid 2, 
van Richtlijn 98/8/EG2 bedoelde besluit 
beschouwd als geregistreerd voor de 
vervaardiging of invoer ten behoeve van 
het gebruik waarvoor zij zijn opgenomen 
en worden bijgevolg geacht aan de 
voorschriften van dit hoofdstuk en van 
artikel 20 te voldoen.

____________
1 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
2 PB L [...] van [...], blz. [...].

schrappen

Amendement 68
Artikel 9, letter a), punt iii)

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

iii) informatie over de vervaardiging en het 
gebruik van de stof overeenkomstig punt 3 
van bijlage IV; deze informatie omvat 
minimaal

- alle geïdentificeerde gebruikscategorieën 
van de registrant,
- de blootstellingscategorieën,

- de door het ECA op basis van de in het 
kader van de preregistratie verstrekte 
gegevens bepaalde risicocategorie;
- alle andere gegevens die voor het risico 
van betekenis zijn en die de producent of 
importeur bekend zijn.

Motivering

Eis tot vermelding van gebruiks- en blootstellingcategorieën in het kader van de registratie 
als voorwaarde voor een op het risico gerichte evaluatie en goedkeuring ( met inbegrip van 
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specificatie van eisen inzake gegevens) en met het oog op communicatie in de productketen

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

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

vi) samenvattingen van de informatie die 
voortvloeit uit de toepassing van de bijlagen 
V, VI en IX;

Motivering

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

Amendement 70
Artikel 9, letter a), punt vii)

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

schrappen

Motivering

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

Amendement 71
Artikel 9, letter a), punt x)

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

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

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

Amendement 72
Artikel 9, letter b)

b) een chemisch veiligheidsrapport wanneer 
dat krachtens artikel 13 vereist is.

b) een chemisch veiligheidsrapport wanneer 
dat krachtens artikel 13 vereist is. Dit kan 
worden opgenomen in een 
veiligheidsinformatieblad en gebruik kan 
worden gemaakt van generische 
blootstellingscategorieën om 
blootstellingsvoorwaarden te melden.

Motivering

Ter vereenvoudiging van de controle op en de werklast van de gehele industrie in de EU kan 
een uitgebreid veiligheidsinformatieblad volstaan als chemische veiligheidsrapport. 
Daarnaast dienen, ten aanzien van de blootstellingsvoorwaarden, eenvoudige 
blootstellingscategorieën voor eventueel gebruik door downstreamgebruikers te worden 
gedefinieerd.

Amendement 73
Artikel 9, letter b bis) (nieuw)

b bis) De in dit artikel vereiste informatie, 
die reeds in het kader van andere EU-
wetgeving of in overeenstemming met de 
internationale verdragen is verkregen, mag 
in de oorspronkelijke vorm worden 
voorgelegd om een maximaal gebruik van 
reeds bestaande procedures en gegevens 
mogelijk te maken.

Motivering

Ter vermindering van onnodige administratieve taken en om REACH werkbaarder te maken, 
kunnen gegevens die reeds vergaard zijn over een bepaald aantal stoffen in het kader van 
andere communautaire of internationale programma's/wetten als zodanig worden voorgelegd 
en er moet niet worden verlangd dat het dossier conform het REACH-formaat wordt 
aangepast.

Amendement 74
Artikel 9, letter b ter) (nieuw)
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b ter) met het oog op naleving van alinea a) 
worden volledige chemische dossiers voor 
een chemische stof of groep van chemische 
stoffen die zijn ingediend overeenkomstig 
de wet inzake chemische stoffen die in 
grote hoeveelheden worden geproduceerd 
(HPV) van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling, overeenkomstig het HPV-
initiatief  van de Internationale Raad van

Chemische Verenigingen of 
overeenkomstig de HPV-aanpak van het 
Milieubeschermingsagentschap van de VS,  
geacht te voldoen aan de eisen in de 
subalinea's a), vi tot x.

Motivering

De Screening Information Data Set van de OESO maakt gebruik van wetenschappelijk 
erkende beginselen om voldoende gegevens ter beschikking te stellen voor eerste 
gevarenbeoordelingen van HPV-chemicaliën. Initiatieven van EU  en VS inzake bestaande 
HPV zijn op deze eisen gebaseerd. Door het gebruik van overeenkomstig internationaal 
erkende protocollen ontwikkelde gegevens zal de ontwikkeling van gegevens inzake gevolgen 
en veilig gebruik van stoffen worden gestroomlijnd, onnodige en kostbare ontwikkeling van 
reeds bestaande gegevens worden voorkomen, met name indien deze zouden uitmonden in 
proeven met gewervelde dieren, en de burger zal sneller op de hoogte worden gesteld.

Amendement 75
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. Delen van de registratie worden 
overeenkomstig de tweede, derde en vierde 
alinea ingediend door één fabrikant of 
importeur of een derde, die met de 
goedkeuring van de overige fabrikanten en/of 
importeurs namens hen optreedt.

Motivering

Door een groep fabrikanten van een stof te verplichten tot gezamenlijk gebruik van 
informatie, kan de vertrouwelijkheid in het gedrang komen, waardoor het gezamenlijk 



PE 357.691v03-00 36/119 AD\576536NL.doc

NL

indienen van gegevens op losse schroeven komt te staan. Dit kan worden voorkomen als een 
aparte organisatie of een derde namens een consortium optreedt en de belangen van de groep 
fabrikanten behartigt.

Amendement 76
Artikel 10, lid 1, alinea 3

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

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

Motivering

Door een groep fabrikanten van een stof te verplichten tot gezamenlijk gebruik van 
informatie, kan de vertrouwelijkheid in het gedrang komen, waardoor het gezamenlijk 
indienen van gegevens op losse schroeven komt te staan. Dit kan worden voorkomen als een 
aparte organisatie of een derde namens een consortium optreedt en de belangen van de groep 
fabrikanten behartigt.

Amendement 77
Artikel 10, lid 1, alinea 4

De leden van het consortium kunnen zelf 
beslissen of zij de in artikel 9, onder a), 
punt v), en artikel 9, onder b), vermelde 
informatie afzonderlijk indienen, of dat de 
genoemde fabrikant of importeur deze 
informatie namens de anderen indient.

De leden van het consortium kunnen zelf 
beslissen of zij de in artikel 9, onder a), 
punt v), en artikel 9, onder b), vermelde 
informatie afzonderlijk indienen, of dat de 
genoemde fabrikant of importeur of derde 
deze informatie namens de anderen indient.

Motivering

Door een groep fabrikanten van een stof te verplichten tot gezamenlijk gebruik van 
informatie, kan de vertrouwelijkheid in het gedrang komen, waardoor het gezamenlijk 
indienen van gegevens op losse schroeven komt te staan. Dit kan worden voorkomen als een 
aparte organisatie of een derde namens een consortium optreedt en de belangen van de groep 
fabrikanten behartigt.

Amendement 78
Artikel 10, lid 2
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2. Elke registrant die lid van een
consortium is, betaalt slechts een derde van 
de registratievergoeding.

2. Elk consortium bepaalt intern de 
verdeling van de registratievergoeding. Elke 
registrant die of elk consortium dat de 
registratievergoeding heeft betaald, heeft 
het recht om naar eigen goeddunken en 
tegen een zelf bepaalde prijs anderen om 
een vergoeding te vragen indien zij wensen 
deel te nemen aan de registratie van de 
stof. Het moet daarom voor 
ondernemingen of consortia mogelijk zijn 
zelf de verdeling van de registratiekosten te 
bepalen.

Motivering

Binnen vrijwillig gevormde consortia moeten de leden de mogelijkheid hebben de kosten naar 
eigen inzicht te delen.

Amendement 79
Artikel 11
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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 
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.

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

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

Niet in de laatste plaats met het oog op de eisen uit hoofde van de TBT-Overeenkomst in het 
kader van de WTO is duidelijk dat uitsluitend de hoeveelheid stof geen geschikte maatstaf om 
op basis daarvan gegevenseisen vast te stellen.
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Amendement 80
Artikel 13, lid 3, letter d)

d) een PBT- en vPvB-beoordeling. schrappen

Motivering

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

Amendement 81
Artikel 13, lid 4, alinea 2

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

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

Amendement 82
Artikel 13, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De beoordeling van de blootstelling 
behoeft het volgende niet te behelzen:

a) blootstelling van de mens indien uit de 
risicobeoordeling blijkt dat de stof slechts 
voldoet aan de indelingscriteria voor 
stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu,

b) blootstelling van het milieu als uit de 
risicobeoordeling blijkt dat de stof slechts 
voldoet aan de indelingscriteria voor 
stoffen die gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid van de mens.

Motivering

De gevraagde informatie moet gericht zijn op de blootstelling. Als er geen gevaar is, is er 
geen risico en als er een risico is voor hetzij het milieu, of de gezondheid, dient de gevraagde 
informatie beperkt te blijven tot het relevante onderdeel (hetzij het milieu of de gezondheid en 
niet allebei). Daardoor zal op efficiënte wijze de juiste informatie worden vergaard en een 
onnodige belasting worden weggenomen.
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Amendement 83
Artikel 13, lid 5

5. Het chemische veiligheidsrapport hoeft 
geen betrekking te hebben op de risico's 
voor de gezondheid van de mens die 
voortvloeien uit het volgende eindgebruik:

a) in met levensmiddelen in aanraking 
komende materialen die binnen het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 89/109/EEG van de Raad1 vallen;

b) in cosmetische producten die binnen het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 76/768/EEG van de Raad2 vallen.
____________
1 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 38.
2 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.

schrappen

Motivering

Zie amendement op artikel 2, lid 1, letter c septies) (nieuw) en artikel 2, lid 1, letter c 
(nieuw).

Amendement 84
Artikel 13, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. Elke fabrikant of importeur van een 
stof of preparaat die deze stof of dat 
preparaat aan een downstreamgebruiker 
levert, moet, op verzoek van deze 
downstreamgebruiker, voor zover dat 
redelijkerwijs kan worden verlangd, de 
nodige informatie voorleggen om de 
gevolgen van de stof of het preparaat voor 
de gezondheid van de mens of voor het 
milieu te kunnen beoordelen, met 
inachtneming van de operaties en 
gebruikswijzen die in dat verzoek worden 
vermeld.

Motivering
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Om REACH werkbaar te houden, moet de informatie door de toeleveringsketen worden 
verspreid (omhoog en omlaag), zodat bedrijven passende maatregelen en goed geïnformeerde 
besluiten kunnen nemen. Het recht van downstreamgebruikers om informatie te krijgen, is van 
wezenlijk belang voor de opbouw van vertrouwen bij de consument en voor de verwerving van 
goodwill.

Amendement 85
Artikel 13, lid 7 ter (nieuw)

7 ter. Elke downstreamgebruiker moet, op 
verzoek van zijn leverancier, voor zover dat 
redelijkerwijs kan worden verlangd, de 
nodige informatie aan de leverancier 
verstrekken om de effecten van de stof of 
het preparaat voor de gezondheid van de 
mens of voor het milieu als gevolg van de 
operaties en het gebruik van de 
downstreamgebruiker te kunnen 
beoordelen.

Motivering

Om REACH werkbaar te houden, moet de informatie door de toeleveringsketen worden 
verspreid (omhoog en omlaag), zodat bedrijven passende maatregelen en goed geïnformeerde 
besluiten kunnen nemen. Het recht van downstreamgebruikers om informatie te krijgen, is van 
wezenlijk belang voor de opbouw van vertrouwen bij de consument en voor de verwerving van 
goodwill.

Amendement 86
Artikel 15

Registratie van locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten

schrappen

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

a) de identiteit van de fabrikant 
overeenkomstig punt 1 van bijlage IV;

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

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

Motivering

Gecombineerd met art.16.

Amendement 87
Artikel 16, lid 1

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

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

Amendement 88
Artikel 16, lid 2, letter b)

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

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

Motivering
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De precieze bepaling van de identiteit vereist uitvoerige analyses. Dit zou alleen in 
uitzonderlijke gevallen, b.v. in consortia, moeten worden voorgeschreven.

Amendement 89
Artikel 16, lid 2, letter c)

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

Motivering

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

Amendement 90
Artikel 16, lid 3

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

schrappen

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

Motivering

Uit principiële overwegingen wordt de kwantitatieve aanpak geschrapt.

Amendement 91
Artikel 16, lid 4, alinea 1, letters a) b), c), d), e), f), g), h) 
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a) de stof wordt tijdens haar hele 
levenscyclus, met inbegrip van 
vervaardiging, vervoer (per spoor, over de 
weg, over de binnenwateren, over zee, door 
de lucht en per pijpleiding), zuivering, 
reiniging en onderhoud, bemonstering, 
analyse, laden en lossen van apparatuur of 
vaten, verwijdering of zuivering van afval, 
en opslag, met technische middelen strikt 
ingeperkt;

b) wanneer de mogelijkheid van 
blootstelling bestaat, zijn procedure- en 
controletechnieken beschikbaar waardoor 
de emissie en de daaruit voortvloeiende 
blootstelling tot een minimum worden 
beperkt;

c) de stof wordt uitsluitend behandeld door 
bevoegd personeel dat passende opleiding 
heeft ontvangen;

d) bij reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden worden 
speciale procedures als ontluchten en 
spoelen gebruikt alvorens het systeem 
wordt geopend en betreden;

e) het vervoer voldoet aan de voorschriften 
van Richtlijn 94/55/EG;
f) bij ongevallen en wanneer afval ontstaat 
worden procedure- en/of 
controletechnieken gebruikt om de emissies 
en de daaruit voortvloeiende blootstelling 
bij zuiverings- of reinigings- en 
onderhoudsprocedures tot een minimum te 
beperken;

g) de procedures voor de hantering van de 
stoffen worden naar behoren 
gedocumenteerd en staan onder strikt 
toezicht van de operator van de locatie;

h) de registrant past een systeem voor 
"product stewardship" toe en controleert 
de gebruikers om ervoor te zorgen dat aan 
de voorwaarden onder a) tot en met g) 
wordt voldaan.

schrappen
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Indien niet aan de voorwaarden van de 
eerste alinea wordt voldaan, bevat de 
registratie de in artikel 9 vermelde 
informatie.

Motivering

Eisen inzake gecontroleerde voorwaarden moeten in een afzonderlijk richtsnoer worden 
vastgelegd. De in het voorstel genoemde voorwaarden zijn te soepel en onvoldoende 
afgestemd op de praktijk.

Amendement 92
Artikel 17

Gezamenlijke indiening van gegevens door 
leden van consortia

schrappen

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

Elk lid van het consortium dient 
afzonderlijk de in artikel 15, lid 2, onder a) 
en b), en artikel 16, lid 2, onder a) en b), 
vermelde informatie in.

De fabrikant of importeur die namens de 
overige leden van het consortium optreedt, 
dient, voorzover van toepassing, de in 
artikel 15, lid 2, onder c) en d), en artikel 
16, lid 2, onder c) en d), en artikel 16, lid 3, 
vermelde informatie in.

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

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

Amendement 93
Artikel 19, lid 1, alinea 2

Onverminderd de vierde alinea van 
artikel 25, lid 4, mag een registrant met de 
vervaardiging of invoer van een stof 
aanvangen, tenzij het ECA overeenkomstig 
artikel 18, lid 2, binnen drie weken na de 
registratiedatum anders bepaalt. 

Onverminderd de vierde alinea van 
artikel 25, lid 4, mag een registrant met de 
vervaardiging of invoer van een stof 
aanvangen en/of deze voortzetten, totdat het 
ECA overeenkomstig artikel 18, lid 2, binnen 
drie weken na de registratiedatum anders 
bepaalt. 

Motivering

Lid 2 bepaalt dat de productie moet worden stopgezet tot verdere aanwijzingen worden 
gegeven. Daardoor wordt de markt en het bedrijfsbeleid van ondernemingen verstoord. 
Productielijnen moeten worden voortgezet totdat het ECA anders bepaalt. Het uitzonderen 
van de markt of speciale vormen van gebruik treffen een groot aantal preparaten en 
productieprocédés waarvoor langdurige herformuleringen en valideringen nodig zijn. 
Daarom moeten downstreamgebruikers de tijd krijgen om nieuwe recepten anders te 
formuleren en te valideren bij voortzetting van de productie. Dat kan alleen mogelijk zijn als 
de leveranciers een overgangsperiode krijgen in afwachting van een termijn waarop zij de 
stof uit de handel zullen nemen.

Amendement 94
Artikel 19, lid 1, laatste alinea (nieuw)

Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
niet worden geregistreerd, ook voor een 
specifiek gebruik, krijgt de fabrikant of 
importeur in kwestie 36 maanden om de 
stof van de markt te nemen, ook voor dat 
specifieke gebruik, na afloop van de 
termijnen zoals bedoeld in artikel 21.

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 19, lid 1, tweede alinea.
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Amendement 95
Artikel 20, lid 1, letter c)

c) aanzienlijke veranderingen in de 
jaarlijks of in totaal door hem vervaardigde 
of ingevoerde hoeveelheden;

schrappen

Motivering

Alle kwantitatieve eisen worden consequent geschrapt.

Amendement 96
Artikel 20, lid 1, letter d)

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

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

Motivering

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

Amendement 97
Artikel 20, lid 2

2. In de gevallen waarop artikel 10 of 17 
betrekking heeft, wordt de in lid 1, 
onder c), vermelde informatie door elke 
registrant afzonderlijk ingediend.

schrappen

Motivering

Alle kwantitatieve eisen worden consequent geschrapt.

Amendement 98
Hoofdstuk 6, titel
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OVERGANGSBEPALINGEN VAN 
TOEPASSING OP GELEIDELIJK 
GEÏNTEGREERDE STOFFEN EN 

AANGEMELDE STOFFEN

schrappen

Amendement 99
TITEL II bis (nieuw)

OVERGANGSBEPALINGEN VOOR DE 
REGISTRATIE VAN STOFFEN

Motivering

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

Amendement 100
HOOFDSTUK 1 (nieuw)

BEGINSELEN

Amendement 101
Artikel 20 bis (nieuw)

Artikel 20 bis

Toepassingsgebied van de 
overgangsregelingen

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

Amendement 102
Artikel 21, lid 1
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1. Artikel 19 is gedurende drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op de volgende stoffen:

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

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

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

Amendement 103
Artikel 21, lid 2

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

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

Amendement 104
Artikel 21, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Artikel 19 is gedurende negen jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen van lijst 3 (art. 22 
septies, lid 2).
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Amendement 105
Artikel 21, lid 3

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

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

Amendement 106
Artikel 21, lid 3 bis (nieuw)

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

Amendement 107
Artikel 21, lid 3 ter (nieuw)
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3 ter. Het recht op gebruikmaking van de 
in lid 1 tot 3 genoemde overgangsregeling 
vervalt wanneer de registrant voor de bij 
het stoffenregister aangemelde stof de in 
art. 22 quater genoemde kerngegevens niet 
binnen de vermelde termijnen indient; door 
het vervallen van het recht op 
gebruikmaking van de in lid 1 t/m 4 
genoemde overgangsregeling verliest ook 
het overeenkomstig art. 22 bis, lid 4 
toegekende preregistratienummer zijn 
geldigheid. Op stoffen van lijst 1 (art. 22 
sexies) is de eerste zin van deze bepaling 
niet van toepassing.

Amendement 108
Artikel 21, lid 3 quater (nieuw)

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

Amendement 109
Artikel 21, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Voor de geleidelijke invoering van 
het beheerssysteem voor chemische stoffen 
in voorwerpen overeenkomstig artikel 6 
juncto artikel 54, onder a) t/m f) moeten 
zes jaar na de inwerkingtreding van de 
verordening sectoriële richtsnoeren als 
vrijwillig instrument worden ingevoerd.

Motivering

Om een functioneel systeem te realiseren voor het beheer en het gebruik van toegelaten 
stoffen in de toeleveringsketen, moeten een driefasenmodel worden ingevoerd. Dit zorgt ook 
voor een soepele overgang voor het MKB.

Amendement 110
Artikel 22, lid 1
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1. Een kennisgeving overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG wordt in deze titel als 
een registratie beschouwd en het ECA kent 
binnen een jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening een registratienummer toe.

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

Een overeenkomstig verordening (EEG) nr. 
793/931 of overeenkomstig een andere, 
gelijkwaardige en internationaal erkende 
procedure vóór de inwerkingtreding van 
deze verordening uitgevoerde beoordeling 
geldt in deze titel als registratie en 
beoordeling. Het ECA moet binnen een 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een registratienummer 
toekennen.
___________
1 PB L84 van 5.4.1993, blz. 1.

Motivering

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

Amendement 111
Artikel 22, lid 2

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

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

Motivering

De verwijzing naar drempelwaarden is overbodig (zie motivering bij art. 11). Er moet alleen 
rekening worden gehouden met de aanmeldingsplichten overeenkomstig art. 20.
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Amendement 112
HOOFDSTUK 1 bis , titel (nieuw)

PREREGISTRATIE

Amendement 113
Artikel 22 bis, titel (nieuw)

Artikel 22 bis
Meldplicht voor het stoffenregister

Motivering

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

Amendement 114
Artikel 22 bis , lid 1 (nieuw)

1. Voor zover in deze verordening niet 
anders is bepaald, moet een fabrikant of 
importeur,  die een stof als zodanig of in 
een preparaat in een hoeveelheid van 1 ton 
per jaar of meer vervaardigt c.q. invoert, 
uiterlijk anderhalf jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening de 
gegevens overeenkomstig lid 2 indienen ter 
opname in het stoffenregister.

Motivering

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

Amendement 115
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Artikel 22 bis, lid 2 (nieuw)

2. Bij het ECA moeten de volgende 
gegevens worden ingediend volgens de in 
art. 108 gespecificeerde structuur:

a) Naam en adres van de fabrikant of 
importeur en naam van de contactpersoon;
b) een verklaring of de fabrikant of 
importeur toestemming geeft voor 
publicatie overeenkomstig art. 22 ter, lid 2 
van zijn naam en adres;
c) naam van de stof en, in voorkomend 
geval, de stoffengroep, alsook de eventuele 
CAS-nummers;

d) een verwijzing naar de toxicologische en 
ecotoxicologische eindpunten waarvoor hij 
over relevante onderzoeken met eigen 
proeven op gewervelde dieren beschikt;

e) een verklaring of de stof uitsluitend als 
locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct wordt gebruikt;
f) een verklaring of de fabrikant of 
importeur bereid is aan een consortium 
overeenkomstig art. 10 mee te werken.

Amendement 116
Artikel 22 bis, lid 3 (nieuw)

3. Indien de termijn overeenkomstig lid 1 is 
verstreken kan het ECA op een binnen een 
termijn van nog eens 6 maanden ingediend 
verzoek in gefundeerde gevallen een latere 
aanmelding voor het stoffenregister 
overeenkomstig lid 2 toestaan. Ook bij een 
latere aanmelding geldt de termijn voor het 
indienen van de kerngegevens 
overeenkomstig art. 22 quater. Wijst het 
ECA een latere aanmelding af, kan tegen 
dit besluit overeenkomstig de bepalingen 
van art. 87, 88 en 89 beroep worden 
aangetekend.
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Amendement 117
Artikel 22 bis, lid 4 (nieuw)

4. Het ECA kent de aanmelding voor het 
stoffenregister overeenkomstig art. 22 bis 
een nummer toe (preregistratienummer) en 
noteert de datum waarop de aanmelding bij 
het agentschap is binnengekomen. Het 
ECA stelt de desbetreffende fabrikant of 
importeur onverwijld op de hoogte van het 
registratienummer en de datum van 
ontvangst. Daarbij wijst het ECA de 
fabrikant of importeur op de meldplichten 
overeenkomstig art. 22 quater en op de 
gevolgen van het niet nakomen van deze 
plichten.
Het preregistratienummer geldt als bewijs 
van het voorlopige recht om een stof in de 
zin van art. 21 te vervaardigen of in te 
voeren.

Motivering

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

Amendement 118
Artikel 22 bis, lid 5 (nieuw)

5. Voor locatiegebonden en vervoerde 
geïsoleerde stoffen geldt lid 4, met dien 
verstande dat het ECA voor de aanmelding 
voor het stoffenregister een 
registratienummer in de zin van art. 18 lid 
1 toekent.

Amendement 119
Artikel 22 bis, lid 6 (nieuw)
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6. Downstreamgebruikers stellen het ECA 
binnen een jaar na bekendmaking van het 
stoffenregister overeenkomstig art. 22 ter, 
lid 2 in kennis van het bestaan van studies 
op basis van eigen proeven met gewervelde 
dieren voor toxicologische of 
ecotoxicologische eindpunten. Het ECA 
vult het stoffenregister aan en publiceert 
deze toevoeging 30 dagen na afloop van de 
in lid 5, eerste zin genoemde termijn.

Amendement 120
Artikel 22 ter (nieuw)

Artikel 22 ter

Stoffenregister

Motivering

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

Amendement 121
Artikel 22 ter, lid 1 (nieuw)

1. Het ECA onderhoudt een stoffenregister 
met gegevens overeenkomstig art. 22 bis.

Amendement 122
Artikel 22 ter, lid 2, (nieuw)

2. Het ECA publiceert uit het 
stoffenregister 1 maand na afloop van de 
aanmeldingstermijn overeenkomstig art. 22 
bis, lid 1 alle aangemelde stoffen met:

Amendement 123
Artikel 22 ter, lid 2, letter a) (nieuw)
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a) de naam van de stof en, in voorkomend 
geval, de stoffengroep, alsook de eventuele 
CAS-nummers;

Amendement 124
Artikel 22 ter, lid 2, letter b) (nieuw)

b) naam en adres van de fabrikant of 
importeur mits deze hiervoor 
overeenkomstig art. 22 bis, lid 2 b) 
toestemming heeft verleend;

Amendement 125
Artikel 22 ter, lid 2, letter c) (nieuw)

c) een verwijzing naar de toxicologische en 
ecotoxicologische eindpunten waarvoor 
onderzoeken met eigen proeven op 
gewervelde dieren bestaan;

Amendement 126
Artikel 22 ter, lid 3 (nieuw)

3. Het ECA publiceert de gegevens 
overeenkomstig lid 2 die op grond van de 
overeenkomstig art. 22 bis, lid 3 toegestane 
latere aanmeldingen zijn ontvangen, 
binnen een maand na afloop van de latere 
aanmeldingstermijn.

Amendement 127
Artikel 22 quater, titel (nieuw)

Artikel 22 quater

Kerngegevens

Amendement 128
Artikel 22 quater, lid 1 (nieuw)
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1. Elke fabrikant of importeur van een in 
het stoffenregister genoemde stof moet 
binnen 3 jaar en 6 maanden na publicatie 
van het stoffenregister overeenkomstig art. 
22 ter, lid 2 voor elke stof kerngegevens 
overeenkomstig lid 2 indienen. De eerste 
zin is niet van toepassing op stoffen van 
lijst 1 (art. 22 sexies).

Amendement 129
Artikel 22 quater, lid 2, (nieuw)

2. De volgende gegevens moeten volgens de 
in art. 108 gespecificeerde structuur bij het 
ECA als kerngegevens worden ingediend:

Amendement 130
Artikel 22 quater, lid 2, letter a) (nieuw)

a) gegevens over de eigenschappen van de 
stof overeenkomstig bijlage V;

Amendement 131
Artikel 22 quater, lid 2, letter b) (nieuw)

b) indeling en etikettering, voor zover 
aanwezig;

Amendement 132
Artikel 22 quater, lid 2, letter c) (nieuw)

c) gegevens over de gebruikscategorieën;

Amendement 133
Artikel 22 quater, lid 2, letter d) (nieuw)

d) gegevens over de blootstelling;
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Amendement 134
Artikel 22 quater, lid 2, letter e) (nieuw)

e) zo nodig de indeling in lijst 2 
overeenkomstig art. 22 septies, lid 1 b).

Amendement 135
Artikel 22 quater, lid 3 (nieuw)

3. Indien de termijn overeenkomstig lid 1 is 
verstreken kan het ECA op een binnen een 
termijn van nog eens 6 maanden ingediend 
verzoek in gefundeerde gevallen een latere 
aanmelding van de kerngegevens 
overeenkomstig lid 2 en de gegevens 
overeenkomstig art. 22 bis, lid 2 voor een in  
het stoffenregister opgenomen stof 
toestaan. In dit geval kent het ECA de 
fabrikant/importeur die de genoemde 
gegevens indient een preregistratienummer 
toe.

Amendement 136
Artikel 22 quater, lid 4 (nieuw)

4. Met uitzondering van monomeren die als 
locatiegebonden of vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten worden gebruikt, zijn de 
leden 1 t/m 5 niet van toepassing op 
locatiegebonden of vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten. De fabrikanten of 
importeurs van deze stoffen moeten de in 
lid 2 a) genoemde gegevens over de 
eigenschappen van deze stoffen 
overeenkomstig bijlage V, met uitzondering 
van de informatie inzake bewustmaking,  
evenwel binnen de in lid 1 genoemde 
termijn verschaffen; deze gegevens moeten 
beschikbaar worden gehouden voor de 
bevoegde autoriteiten in het kader van 
officiële controles (art. 122) en op verzoek 
voor het ECA.
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Amendement 137
Artikel 22 quater, lid 5 (nieuw)

5. De artikelen 10 en 18, lid 2, eerste zin en 
derde zin e.v., leden 3 en 4 zijn van
toepassing.

Amendement 138
HOOFDSTUK 3 , titel (nieuw)

PRIORITERING VOOR DE 
REGISTRATIE GEDURENDE DE 

OVERGANGSREGELING

Amendement 139
Artikel 22 quinquies (nieuw)

Artikel 22 quinquies

Stoffen van lijst 1

1. Stoffen van lijst 1 moeten binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de 
verordening worden geregistreerd.
2. De publicatie van lijst 1 en eventuele 
aanvullingen of wijzigingen vindt 
overeenkomstig art. 22 ter, lid 2 d) tezamen 
met de publicatie van het stoffenregister 
plaats.

Amendement 140
Artikel 22 sexies (nieuw)

Artikel 22 sexies

Stoffen van de lijsten 2 t/m 4

1. Stoffen van lijst 2 moeten binnen 7 jaar 
na de inwerkingtreding van de verordening 
worden geregistreerd.
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2. Stoffen van lijst 3 moeten binnen 9 jaar 
na de inwerkingtreding van de verordening 
worden geregistreerd.

3. Stoffen van lijst 4 moeten binnen 11 jaar 
na de inwerkingtreding van de verordening 
worden geregistreerd.
4. Het ECA publiceert de lijsten 2 t/m 4 
binnen een maand na afloop van de in art. 
22 quater, lid 1 genoemde termijn voor de 
indiening van kerngegevens. Indien 
toegestane latere indieningen van 
kerngegevens (art. 22 quater, lid 3) 
overeenkomstig art. 22 quinquies, lid 2, 
tweede zin, en art. 22 quinquies, lid 3 tot 
aanvulling of wijziging van de lijsten 
leiden, publiceert het ECA deze 
aanvullingen of wijzigingen binnen een 
maand na afloop van de in art. 22 c, lid 3 
genoemde latere indieningstermijn.

Amendement 141
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 aandeel in de 
door hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald dat overeenkomstig lid 8 bis wordt 
berekend.

Amendement 142
Artikel 25, lid 6
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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 
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. 

6. 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 aandeel in de 
door hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald dat overeenkomstig lid 8 bis wordt 
berekend.

Amendement 143
Artikel 25, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. Het ECA opent een lopende rekening 
voor alle registranten. De kosten van de 
eerste registratie worden door het ECA 
gecontroleerd. Eventuele toekomstige 
registranten die de oorspronkelijke 
registratie delen of daarvan voordeel 
hebben, betalen een bijdrage die 
overeenkomt met hun aandeel aan de 
oorspronkelijke totale kosten, d.w.z. dat 
iedere bijkomende registrant zijn eigen 
toegangskosten en daarmee ook die van de 
reeds geregistreerde deelnemers 
vermindert. Degenen die reeds over een 
registratie beschikken ontvangen een 
vergoeding (worden gecrediteerd) ten 
bedrage van hun aandeel in de 
kostenvermindering dankzij de nieuwe 
registrant.

Motivering

Het doel van dit amendement is dat iedere registrant er belang bij heeft zijn registratie zo 
snel mogelijk met zoveel mogelijk mensen te delen om zijn financiële belasting te 
verminderen.
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Amendement 144
Artikel 26
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Preregistratieverplichting voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen

1. Om gebruik te kunnen maken van de in 
artikel 21 beschreven overgangsregeling 
moet elke potentiële registrant van een 
geleidelijk geïntegreerde stof de volgende 
informatie in de overeenkomstig artikel 108 
door het ECA gespecificeerde structuur bij 
het ECA indienen:

a) de naam van de stof en, in voorkomend 
geval, de groep stoffen, alsook de eventuele 
Einecs- en CAS-nummers;
b) zijn naam en adres en de naam van de 
contactpersoon;

c) de beoogde termijn voor de 
registratie/hoeveelheidsklasse;
d) een aanduiding van de eventuele fysisch-
chemische, toxicologische en 
ecotoxicologische 
eindpunten/eigenschappen waarvoor hij 
over relevante onderzoeken of informatie 
beschikt ten behoeve van de informatie-
eisen voor registratie;

e) een verklaring dat de onder d) bedoelde 
onderzoeken al dan niet proeven op 
gewervelde dieren omvatten, en indien dit 
niet het geval is, of hij overweegt bij zijn 
registratie een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
in te dienen.
De potentiële registrant kan de uit hoofde 
van de eerste alinea in te dienen informatie 
beperken tot de eindpunten/eigenschappen 
waarvoor proeven nodig waren.
2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend binnen 18 maanden voor:

a) de in artikel 21, lid 1, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 000 ton of meer per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd;

b) de in artikel 21, lid 2, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd.
3. Registranten die de uit hoofde van lid 1 
vereiste informatie niet indienen, kunnen 
zich niet op artikel 21 beroepen.
4. Fabrikanten en importeurs die 
geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden van minder dan 1 ton per 
jaar vervaardigen of invoeren, alsmede 
downstreamgebruikers, kunnen de in lid 1 

schrappen
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Motivering

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

Amendement 145
Artikel 27, lid 1

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

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

Motivering

Downstreamgebruikers moeten toegang hebben tot SIEF om de gegevens over veiligheid en 
blootstelling te kunnen delen. Vervolgwijziging, daar artikel 26 is geschrapt. De gegevens 
moeten thans in artikel 22 bis in het stoffenregister worden opgenomen.

Amendement 146
Artikel 28, lid 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 22 ter bedoelde stoffenregister te 
raadplegen en door informatie bij zijn SIEF 
in te winnen. Indien binnen het SIEF een 
relevant onderzoek beschikbaar is, verzoekt 
een deelnemer aan het SIEF die een proef op 
gewervelde dieren zou moeten uitvoeren om 
het verslag van dat onderzoek. 

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

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

Amendement 147
Artikel 28, lid 2

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

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

Amendement 148
Artikel 28 bis (nieuw)

Artikel 28 bis
Aansprakelijkheid en juridische 

bescherming

1. Tenzij anders bepaald, is het Agentschap 
verantwoordelijk voor besluiten 
overeenkomstig deze titel. 
2. Tegen de besluiten van het Agentschap 
overeenkomstig deze titel kan 
overeenkomstig de artikelen 87,88 en 89 
bezwaar worden aangetekend.

Motivering

De bevoegdheden van het Agentschap moeten voor de duidelijkheid voor de hele Titel III 
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uitdrukkelijk worden vermeld. Het recht van bezwaar moet hier centraal worden vastgelegd en 
niet steeds opnieuw vermeld.

Amendement 149
Artikel 29, lid 1 bis (nieuw)

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

Motivering

Het is buiten verhouding als voor uiterst geringe hoeveelheden of voor eenmalige leveranties 
een veiligheidsinformatieblad moet worden opgesteld. 

Amendement 150
Artikel 29, lid 6, alinea 2

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

Als een chemische veiligheidsbeoordeling is 
uitgevoerd, worden de desbetreffende 
gebruiks- en blootstellingscategorieën, met 
inbegrip van een beschrijving van de
blootstellingsscenario’s als bijlage bij het 
veiligheidsinformatieblad gevoegd en/of 
worden elektronisch ter beschikking 
gesteld.

Motivering

Gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn het belangrijkste instrument voor een 
gestructureerde informatieoverdracht van de risicobeheersmaatregelen, de 
blootstellingsrichtwaarden (b.v. DNEL, PNEC) en de gebruiksvoorwaarden in de gehele keten 
waarin waarde aan een stof wordt toegevoegd. Zij geven steun aan de actoren in de 
waardetoevoegingsketen en bij het opstellen van een veiligheidsinformatieblad voor de 
volgende actor in de waardetoevoegingsketen.

Amendement 151
Artikel 29, lid 7
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7. Voor geïdentificeerd gebruik maakt een 
downstreamgebruiker gebruik van passende 
informatie in het aan hem verstrekte 
veiligheidsinformatieblad.

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

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 152
Artikel 29, lid 8

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

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

Motivering

Zie de motivering bij amendement op artikel 29, lid 7.

Amendement 153
Artikel 30, lid 1, letter a)

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

schrappen

Motivering

Het is niet nodig dat het registratienummer voor niet als gevaarlijk ingedeelde stoffen in 
preparaten in het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld, terwijl voor gevaarlijke 
preparaten met een veiligheidsinformatieblad uitsluitend de gevaarlijke samenstellende 
stoffen en niet de ongevaarlijke met vermelding van het registratienummer moeten worden 
verstrekt.
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Amendement 154
Artikel 30 bis (nieuw)

Artikel 30 bis

Verplichting informatie aan actoren later 
in de toeleveringsketen te verstrekken voor 

stoffen in voorwerpen 

1. Een actor eerder in de toeleveringsketen 
die in een voorwerp of een preparaat een 
stof opneemt die voldoet aan de criteria 
voor het verlenen van een vergunning 
overeenkomstig de punten a) t/m f) van 
artikel 54 en/of voor classificatie als 
gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 67/548 
verstrekt op verzoek aan een 
downstreamgebruiker de informatie dat de 
stof aanwezig is in het voorwerp.

2. De Commissie besluit over de vormen 
voor het verstrekken van de informatie 
zoals bedoeld in dit artikel overeenkomstig 
de procedure van artikel 130, lid 3.

3. Een fabrikant of importeur van een 
voorwerp verstrekt desgevraagd de volgende 
informatie aan de consument:
a) of er in het voorwerp enige stoffen 
aanwezig zijn die voldoen aan de 
vergunningscriteria overeenkomstig artikel 
54 en

b) zo ja, welke van deze stoffen in het 
voorwerp zijn verwerkt.

Motivering

REACH is gericht op het verkrijgen van een informatiestroom via de toeleveringsketen van de 
producent van chemische stoffen naar downstreamgebruikers van chemische stoffen. Deze 
informatiestroom stopt echter wanneer een chemische stof in een voorwerp wordt verwerkt. 
Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat actoren die zich lager in de toeleveringsketen 
voor voorwerpen bevinden informatie krijgen waarmee betere mogelijkheden worden 
geschapen voor een beter risicobeheer van in voorwerpen verwerkte chemische stoffen. Deze 
informatie is verder noodzakelijk voor fabrikanten of gebruikers van voorwerpen opdat zij 
kunnen voldoen aan andere EG-wetgeving (b.v. richtlijn productveiligheid, 
speelgoedrichtlijn) en informatie aan de consument kunnen geven.
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Amendement 155
Artikel 34, lid 2

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

2. Elke downstreamgebruiker heeft het recht 
een bepaald gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën schriftelijk aan de 
fabrikant, importeur of downstreamgebruiker 
die hem een stof levert mee te delen teneinde 
er een geïdentificeerd gebruik in de zin van 
artikel 3, lid 25 en artikel 3, lid 30 van te 
maken. Daarbij verstrekt hij voldoende 
informatie om zijn leverancier in staat te 
stellen hiermee in het kader van de 
chemische veiligheidsbeoordeling door de 
leverancier rekening te houden.

Motivering

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

Een downstreamgebruiker moet in staat zijn een of verscheidene aanvullende gebruiks- en 
blootstellingscategorieën aan zijn leverancier mee te delen. De gebruiks- en 
blootstellingscategorieën moeten de basis vormen voor de informatiestroom langs de keten 
die waarde toevoegt aan een product. Gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn het 
belangrijkste instrument voor een gestructureerde informatieoverdracht van de 
risicobeheersmaatregelen, de blootstellingsrichtwaarden (b.v. DNEL, PNEC) en de 
gebruiksvoorwaarden in de gehele keten waarin waarde aan een stof wordt toegevoegd. Zij 
geven steun aan de actoren in de waardetoevoegingsketen en bij het opstellen van een 
veiligheidsinformatieblad voor de volgende actor in de waardetoevoegingsketen.

Amendement 156
Artikel 34, lid 3
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3. Voor geregistreerde stoffen voldoet de 
fabrikant of importeur aan de verplichting 
van artikel 13 voordat hij de stof levert aan 
de downstreamgebruiker die het verzoek 
doet, mits het verzoek ten minste een maand 
voor de levering is gedaan, of binnen een 
maand na het verzoek indien dat later is. 
Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen 
voldoet de fabrikant of importeur aan dit 
verzoek en aan de verplichtingen van 
artikel 13 voor het verstrijken van de 
desbetreffende in artikel 21 gestelde termijn, 
mits de downstreamgebruiker zijn verzoek 
ten minste twaalf maanden voor die uiterste 
termijn doet.

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

Amendement 157
Artikel 34, lid 4

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

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

Motivering

Downstreamgebruikers, met name het MKB, moet niet voor ieder afzonderlijk gebruik dat 
afwijkt van dat door de toeleverancier, een veiligheidsinformatieblad te hoeven opstellen, 
maar uitsluitend indien wordt afgeweken van de gebruiks- en blootstellingscategorieën.

Amendement 158
Artikel 35, lid 1
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1. Elke downstreamgebruiker meldt, alvorens 
met een bepaald gebruik van een door een 
actor eerder in de toeleveringsketen
overeenkomstig artikel 5 of 16 
geregistreerde stof te beginnen, de in lid 2 
van dit artikel genoemde informatie aan het 
ECA indien hem een 
veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt dat 
een blootstellingsscenario omvat en de 
downstreamgebruiker de stof niet 
overeenkomstig de in dat 
blootstellingsscenario beschreven 
voorwaarden gebruikt.

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

Amendement 159
Artikel 35, lid 2, letter e)

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

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

Amendement 160
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 43 wordt 
onder "de bevoegde instantie" verstaan het 
ECA. De uiteindelijk bevoegde instantie is
het ECA, hoewel een aantal procedures per 
protocol kunnen worden gedelegeerd aan 
de bevoegde instanties van de lidstaten.

Motivering

Ter wille van gelijke spelregels moet het ECA een ruimer mandaat en meer 
verantwoordelijkheid krijgen. Het moet bijgevolg voor de beoordeling op communautair 
niveau bevoegd zijn, met assistentie en advies van de instanties van de lidstaten en van het 
Comité lidstaten, het technische adviesorgaan in het kader van het REACH-systeem. Het is 
belangrijk dat gelijke spelregels worden ingesteld, ongeacht welke instanties van de lidstaten 
bij de zaak zijn betrokken.

Amendement 161
Artikel 38, lid 1 bis (nieuw)
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1 bis. Voor de toepassing van de artikelen 
39 tot en met 43 wordt, indien dit 
adequaat/relevant is, het Comité lidstaten 
om advies verzocht zoals bedoeld in artikel 
72, onder e).

Motivering

Het ECA krijgt bij zijn werk advies van de instanties van de lidstaten en het werkt met deze 
instanties samen, maar het behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor elke besluit dat 
het neemt.

Amendement 162
Artikel 38, lid 2

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

schrappen

Amendement 163
Artikel 39
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Onderzoek van voorstellen voor proeven

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in 
de bijlagen VII en VIII vermelde 
informatie voor een stof.
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:
a) een besluit waarbij de betrokken 
registranten of downstreamgebruikers 
worden verplicht de voorgestelde proef uit 
te voeren en waarbij een uiterste termijn 
wordt gesteld voor de indiening van de 
samenvatting van de testresultaten, of de 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, 
indien vereist uit hoofde van bijlage I;

b) een besluit als bedoeld onder a), waarbij 
echter de voorwaarden waaronder de proef 
moet worden uitgevoerd worden gewijzigd;

c) een besluit waarbij het voorstel voor de 
proef wordt afgewezen.
3. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie.

schrappen

Motivering

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

Amendement 164
Artikel 40, lid 1, inleidende formule

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

1. Het ECA kan elke registratie onderzoeken 
om te controleren:
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Amendement 165
Artikel 40, lid 1, letter a)

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

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

Amendement 166
Artikel 40, lid 1, letter b)

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

schrappen

Motivering

Het ECA moet in principe bevoegd zijn voor de controle van alle ingediende documenten. 

Amendement 167
Artikel 40, lid 2

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

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

Amendement 168
Artikel 41, lid 1
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1. De bevoegde instantie onderzoekt alle 
informatie die ingevolge een besluit uit 
hoofde van artikel 39 of 40 wordt ingediend 
en stelt zo nodig passende ontwerpbesluiten 
overeenkomstig artikel 39 of 40 op.

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

Amendement 169
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, stelt het ECA de Commissie, de 
registrant en de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten in kennis van zijn conclusies 
over de vraag of en hoe de voor de 
toepassing van artikel 56, lid 3 en artikel 
66, lid 2 verkregen informatie moet worden 
gebruikt.

Motivering

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

Amendement 170
Artikel 42
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Procedure en termijnen voor het onderzoek 
van voorstellen voor proeven

1. Een bevoegde instantie die krachtens 
artikel 39 begint met de beoordeling van 
een voorstel voor een proef, deelt dit aan 
het ECA mee.
2. De bevoegde instantie stelt binnen 120 
dagen nadat zij een registratie of een 
rapport van een downstreamgebruiker van 
het ECA ontvangt waarin een voorstel voor 
een proef is opgenomen, een 
ontwerpbesluit op overeenkomstig artikel 
39, lid 2.

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

a) voor alle binnen de in artikel 21, lid 1, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van de 
bijlagen VII en VIII te voldoen, binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;

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

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

schrappen

Motivering



PE 357.691v03-00 78/119 AD\576536NL.doc

NL

Alle informatie die voor veilig gebruik nodig is, wordt reeds bij de registratie verstrekt. Een 
opgave van de onderzoeken bij de bevoegde instantie en de bijbehorende kennisgeving aan 
het ECA worden bijgevolg geschrapt.

Amendement 171
Artikel 43, lid 1

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

schrappen

Motivering

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

Amendement 172
Artikel 43, lid 2

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

2. Het ECA stelt binnen twaalf maanden na 
het begin van de beoordeling van de stof een 
ontwerpbesluit op overeenkomstig artikel 40, 
lid 2.

Amendement 173
Artikel 43, lid 3

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

schrappen

Amendement 174
Artikel 43 bis
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Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen 
voor nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico's. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de 
blootstelling en de hoeveelheidsklassen. Het 
ECA beslist over de criteria voor het 
toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. De lidstaten gebruiken 
deze criteria bij de opstelling van hun 
voortschrijdende planning.

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

Motivering

Het ECA moet beschikken over normen voor de motivering van een besluit over ingrijpender 
beoordeling, en de argumenten voor deze motivering moeten doorzichtig zijn.

Amendement 175
Artikel 43 ter, lid 1

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

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

1 bis. Indien het besluit positief uitvalt, 
neemt het ECA de stof in kwestie 
overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 
46 op een voortschrijdende planning. Deze 
planning moet gezien het bestaande gevaar 
met voorrang worden behandeld.
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a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen 
die erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
bioaccumulerend zijn; of
b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.

Motivering

Met de beoordeling van een stof kan pas worden begonnen als voldaan is aan de criteria 
overeenkomstig artikel 43.

Amendement 176
Artikel 43 ter 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. In een communautaire voortschrijdende 
planning als bedoeld in lid 1, die een periode 
van drie jaar omvat en jaarlijks wordt 
aangepast, wordt vermeld welke stoffen elke
lidstaat elk jaar zal worden verzocht te 
beoordelen. Het ECA dient de 
communautaire voortschrijdende planning 
jaarlijks uiterlijk op 28 februari bij de 
instanties van de 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.

Motivering

Het ECA moet met de opstelling van communautaire voortschrijdende planningen voor 
stoffenbeoordeling worden belast. De eigenlijke beoordelingen worden vervolgens onder de 
nationale instanties verdeeld, volgens de knowhow van deze instanties. Zo wordt een optimaal 
gebruik van de beschikbare middelen op communautair niveau gegarandeerd.

Amendement 177
Artikel 43 ter bis, lid 3



AD\576536NL.doc 81/119 PE 357.691v03-00

NL

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

3. Wanneer geen opmerkingen over een 
communautaire voortschrijdende planning 
zijn gemaakt, wordt deze voortschrijdende 
planning als goedgekeurd beschouwd. De 
bevoegde instantie van de lidstaat die het 
ECA in de definitieve communautaire 
voortschrijdende planning met de 
stoffenbeoordeling heeft belast, treedt als 
bevoegde instantie op.

Motivering

Na de vaststelling van de communautaire voortschrijdende planning voor stoffenbeoordeling 
verdeelt het ECA de stoffenbeoordelingen onder de instanties van de lidstaten, volgens de 
knowhow van deze instanties.

Amendement 178
Artikel 43 ter bis, lid 4

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

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

Het ECA legt het vraagstuk voor aan het 
Comité lidstaten als bedoeld in artikel 72, lid 
1, onder e), hierna "het Comité lidstaten"
genoemd, teneinde overeen te komen welke 
instantie als bevoegde instantie optreedt, met 
inachtneming van het beginsel dat bij de 
toewijzing van stoffen aan de lidstaten 
gestreefd wordt naar evenredigheid met hun 
aandeel in het totale bruto binnenlands 
product van de Gemeenschap. Waar 
mogelijk wordt voorrang gegeven aan 
lidstaten die reeds een dossier voor de
betrokken stof uit hoofde van de artikelen 
39 tot en met 43 hebben beoordeeld.

Het ECA legt het vraagstuk voor aan het 
Comité lidstaten als bedoeld in artikel 72, lid 
1, onder e), hierna "het Comité lidstaten"
genoemd, teneinde overeen te komen welke 
instantie als bevoegde instantie optreedt, met 
inachtneming van het beginsel dat bij de 
toewijzing van stoffen aan de lidstaten 
rekening wordt gehouden met de capaciteit 
van elke lidstaat om de communautaire 
voortschrijdende planning te ontwikkelen 
en gestreefd wordt naar een evenwichtige 
verdeling onder de EU-lidstaten van de 
spill-over effecten op het gebied van de 
opbouw van technische capaciteit als 
gevolg van de REACH-verordening.
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Indien het Comité lidstaten binnen zestig 
dagen na de voorlegging overeenstemming 
met eenparigheid van stemmen over het 
ontwerp-besluit bereikt, keuren de 
betrokken lidstaten dienovereenkomstig hun
definitieve voortschrijdende planningen goed. 
De bevoegde instantie van de lidstaat die de 
stof in zijn definitieve voortschrijdende 
driejarenplanning heeft opgenomen, treedt 
als bevoegde instantie op.

Indien het Comité lidstaten binnen zestig 
dagen na de voorlegging overeenstemming 
met eenparigheid van stemmen over het 
ontwerp-besluit bereikt, keurt het ECA 
dienovereenkomstig de definitieve 
communautaire voortschrijdende planningen 
goed. 

Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, legt het ECA de 
tegenstrijdige meningen voor aan de 
Commissie, die volgens de in artikel 130, lid 
3, bedoelde procedure beslist welke instantie 
als bevoegde instantie zal optreden, en 
keuren de lidstaten dienovereenkomstig hun
definitieve voortschrijdende planningen goed.

Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, legt het ECA de 
tegenstrijdige meningen voor aan de 
Commissie, die volgens de in artikel 130, lid 
3, bedoelde procedure beslist welke instantie 
als bevoegde instantie zal optreden, en keurt 
het ECA dienovereenkomstig de definitieve 
communautaire voortschrijdende planningen 
goed.

Motivering

Spreekt voor zich, nu het ECA met de opstelling van de communautaire voortschrijdende 
planningen wordt belast.

Amendement 179
Artikel 43 ter bis, lid 5

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

schrappen

Amendement 180
Artikel 43 ter bis, lid 6

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

6. De overeenkomstig lid 3 vastgestelde 
bevoegde instantie beoordeelt 
overeenkomstig dit hoofdstuk alle stoffen die 
haar zijn toegewezen.

Amendement 181
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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 het een ontwerpbesluit 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 
hetgeen wordt geëist in de artikelen 9, 12 
en 13 nadere gegevens nodig zijn stelt het
een ontwerpbesluit 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.

Motivering

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

Amendement 182
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 
registrant(en)daarvan binnen twaalf 
maanden na het begin van de beoordeling van 
de stof op de hoogte. Indien deze uiterste 
termijn wordt overschreden, wordt de 
beoordeling als voltooid beschouwd.

Amendement 183
Artikel 45, lid 1

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

1. Het ECA baseert zijn beoordeling van een 
stof op eerdere beoordelingen uit hoofde van 
deze titel. Elk ontwerpbesluit waarvoor 
krachtens artikel 44 nadere informatie nodig 
is, kan uitsluitend door gewijzigde 
omstandigheden of verkregen kennis worden 
gerechtvaardigd.
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Amendement 184
Artikel 45, lid 2

2. Om een geharmoniseerde aanpak van 
verzoeken om nadere informatie te 
waarborgen, houdt het ECA toezicht op 
ontwerpbesluiten krachtens artikel 44 en 
stelt het criteria en prioriteiten op. Indien 
passend worden uitvoeringsmaatregelen 
goedgekeurd volgens de in artikel 130, lid 
3, bedoelde procedure.

schrappen

Motivering

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

Amendement 185
Artikel 46, lid 1

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

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

Amendement 186
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 zijn
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 zijn conclusies over de 
vraag of en hoe de voor de toepassing van 
artikel 56, lid 3, en artikel 66, lid 2 
verkregen informatie moet worden gebruikt.

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

Amendement 187
Artikel 47

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:

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

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

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

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

Motivering

Het ECA kan zowel op eigen initiatief als op basis van een gemotiveerd voorstel van de 
bevoegde instantie van de lidstaat in kwestie ook tussenproducten beoordelen.

Amendement 188
Artikel 48, lid 1
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1. De bevoegde instantie deelt elk 
ontwerpbesluit 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 ontwerpbesluit daaraan 
aanpassen.

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

Amendement 189
Artikel 48, lid 2

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

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

Motivering

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

Amendement 190
Artikel 48, lid 3



AD\576536NL.doc 87/119 PE 357.691v03-00

NL

3. De registrant kan de vervaardiging of 
invoer van de stof beëindigen na ontvangst
van het ontwerpbesluit. In dergelijke 
gevallen stelt hij de bevoegde instantie 
daarvan op de hoogte, waardoor zijn 
registratie haar geldigheid verliest en geen 
nadere informatie over die stof kan worden 
gevraagd, tenzij hij een nieuwe registratie 
indient.

3. Het bepaalde in lid 1 is eveneens van 
toepassing wanneer de registrant de 
productie of invoer van de stof na 
ontvangst van het voorstel voor een besluit 
beëindigt.

Motivering

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

Amendement 191
Artikel 48, lid 4, letter a)

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

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

Amendement 192
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 
opmerkingen, onder de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten.

1. Het ECA verspreidt zijn
ontwerpbesluiten, met de opmerkingen
overeenkomstig de artikelen 40, 41, 43, 43 
ter en 44 vervolgens onder de bevoegde 
instanties van de lidstaten.

Motivering

Aansluiting op artikel 43 ter, lid 1.
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Amendement 193
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 
lidstaten wijzigingen van het ontwerpbesluit 
aan het ECA voorstellen.

Motivering

Vervolgwijziging, daar het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 194
Artikel 49, lid 4

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

Motivering

Vervolgwijziging, daar het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 195
Artikel 49, lid 5
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5. Het ECA deelt elk voorstel tot wijziging 
onverwijld aan de betrokken registranten of 
downstreamgebruikers mee en stelt hen in 
staat binnen dertig dagen opmerkingen te 
maken. Het Comité lidstaten houdt 
rekening met eventueel ontvangen 
opmerkingen.

schrappen

Amendement 196
Artikel 49, lid 6

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

schrappen

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

Amendement 197
Artikel 49, lid 7

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

schrappen

Amendement 198
Artikel 50



PE 357.691v03-00 90/119 AD\576536NL.doc

NL

Deling van de kosten voor proeven met 
gewervelde dieren zonder overeenstemming 

tussen de registranten

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

2. In het in lid 1 bedoelde geval verstrekt de 
registrant of downstreamgebruiker die de 
proef uitvoert een kopie van het 
onderzoeksverslag aan alle andere 
betrokkenen. 
3. De persoon die het onderzoek uitvoert en 
indient, kan kosten op de anderen 
verhalen. De anderen hebben recht op een 
exemplaar van het onderzoeksverslag. Elke 
betrokken persoon kan vorderen dat een 
andere persoon wordt verboden de stof te 
vervaardigen, in te voeren of in de handel 
te brengen indien die persoon zijn aandeel 
in de kosten niet betaalt, geen zekerheid 
voor dat bedrag stelt of geen exemplaar van 
het uitgevoerde onderzoek overhandigt. 
Alle vorderingen zijn afdwingbaar voor de 
nationale rechter. De personen kunnen 
hun vorderingen inzake vergoeding 
voorleggen aan een arbitragecollege en de 
uitspraak in arbitrage aanvaarden.

Deling van de kosten voor proeven met 
gewervelde dieren zonder overeenstemming 

tussen de registranten

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

Amendement 199
Artikel 51, lid 1

Verplichtingen van de lidstaten om aan het 
ECA te rapporteren

Verplichtingen te rapporteren

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 zijn
verplichtingen betreffende het onderzoeken 
van voorstellen voor proeven. Het ECA 
publiceert deze informatie onverwijld op zijn 
website.
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Motivering

Vervolgwijziging, daar het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement 200
Artikel 53, lid 1, letter a)

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

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

Amendement 201
Artikel 53, lid 1, letter b)

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

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

Amendement 202
Artikel 53, lid 1, letter e)

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

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

Amendement 203
Artikel 53, lid 4
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4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op 
het gebruik van stoffen bij wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling of bij onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés in hoeveelheden van maximaal 
1 ton per jaar.

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

Motivering

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

Amendement 204
Artikel 53, lid 5, letters a), b), c), d), e) en f)

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

b) gebruik in biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
vallen;

c) gebruik als geneesmiddel voor menselijk 
of diergeneeskundig gebruik dat binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EEG) 
nr. 2309/93 en de Richtlijnen 2001/82/EG 
en 2001/83/EG valt;

d) gebruik als levensmiddelenadditief dat 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
89/107/EEG valt;

e) gebruik als toevoegingsmiddel in 
veevoeding die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
70/524/EEG valt;
f) gebruik als aromastof in levensmiddelen 
die binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG vallen; 

schrappen

Motivering

Zie artikel 2. Deze stoffen dienen niet in het toepassingsgebied van REACH te vallen.
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Amendement 205
Artikel 53, lid 5, letter i bis) (nieuw)

i bis) Stoffen waarvoor geen 
registratieplicht geldt

Motivering

De vergunningsprocedure moet beperkt blijven tot geregistreerde stoffen. Stoffen waarvoor 
geen registratieplicht geldt moeten derhalve eveneens worden vrijgesteld van 
vergunningsplicht.

Amendement 206
Artikel 53, lid 5, letter i ter) (nieuw)

i ter) gebruik van metalen, inclusief 
legeringen, conform de vrijstelling van 
etikettering, overeenkomstig richtlijn 
67/548/EEG1, bijlage VI, punt 8.3 en punt 
9.3.
_________
1 PB L 196 van 16.8.1967, blz. 1.

Motivering

Het grote aantal toepassingen van metalen, met name in de vorm van legeringen (er worden 
ca. 30.000 legeringen geproduceerd), zou kunnen leiden tot een ontwrichting van de 
vergunningsprocedure wanneer er geen eenvoudiger systeem wordt ingevoerd. Net zoals 
polymeren vormen de meeste metalen en legeringen in gebonden vorm "een beperkt risico als 
gevolg van hun aard". Daarom moeten ze gewoon aan een vereenvoudigde 
vergunningsprocedure worden onderworpen tenzij er aanwijzingen zijn dat er mogelijke 
gevaren aan kleven die een uitgebreidere beoordeling van specifieke blootstellingscenario's 
rechtvaardigen.

Amendement 207
Artikel 53, lid 7 bis (nieuw)
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7 bis. Lid 1 is niet van toepassing op het 
gebruik van stoffen als zodanig, in 
preparaten of producten die voldoen aan de 
voorwaarden of beperkingen in de bijlagen 
XVI of XVII.

Motivering

In het voorgestelde aanvullende artikel 53, lid 8 wordt duidelijk gemaakt dat reeds door de 
Raad of het Parlement overeenkomstig richtlijn 76/769/EEG, dan wel in de toekomst door de 
Commissie overeenkomstig de procedure in artikel 130 (comitologie) genomen besluiten, niet 
opnieuw hoeven te worden behandeld.

Amendement 208
Artikel 55, lid 1

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

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

Motivering

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

Amendement 209
Artikel 55, lid 1, letter c), punt (i)

(i) de datum of data vanaf wanneer het in de 
handel brengen en het gebruik van de stof 
verboden is, tenzij daarvoor een vergunning 
is verleend, hierna "de verbodsdatum" 
genoemd;

(i) de datum of data vanaf wanneer het in de 
handel brengen en het gebruik van de stof 
verboden is, tenzij daarvoor een vergunning 
is verleend, hierna "de verbodsdatum" 
genoemd, rekening houdend met de 
toepassing van specifieke 
uitvoeringstermijnen en productcycli;

Motivering

Bij de timing van beperkings-/vergunningsbehoeften moet rekening worden gehouden met 
tijdschema's voor de uitvoering en productcycli die specifiek zijn voor de toepassing. Voor 
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sommige vormen van gebruik kunnen in een vroeg stadium wettelijke beperkingen voor het 
gebruik van stoffen worden opgelegd, terwijl meer tijd nodig is voor andere als gevolg van de 
tijdschema's voor de uitvoering en de productcycli. Ter beperking van de kosten en ter 
verhoging van de voordelen moet bij besluiten rekening worden gehouden met deze factoren.

Amendement 210
Artikel 55, lid 1, letter e)

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

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

Amendement 211
Artikel 55, lid 2

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

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

Amendement 212
Artikel 55, lid 4, letter b)

b) gebruik dat van de vergunningplicht moet 
worden vrijgesteld.

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

Amendement 213
Artikel 57, lid 3, letter c)

c) de door de aanvrager krachtens artikel 59, 
lid 5, ingediende analyse van de alternatieven 
en eventuele krachtens artikel 61, lid 2, 
ingediende bijdragen van derden;

c) de door de aanvrager krachtens artikel 59, 
lid 5, ingediende analyse van de alternatieven 
en eventuele krachtens artikel 61, lid 2, 
ingediende bijdragen van derden die voldoen 
aan wetenschappelijke normen;

Motivering
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Rekening zou moeten worden gehouden met de uitkomst van een kosten/batenanalyse. Het is 
niet erg zinnig om zo'n beoordeling te maken en dan voorbij te gaan aan de resultaten. Door 
de formulering moeten de overheden niettemin de vrijheid hebben om besluiten te nemen 
tegen een kosten/batenbeoordeling. Bijdragen van derden kunnen nuttig zijn als zij voldoen 
aan wetenschappelijke normen. Bij de timing van beperkings-/vergunningsbehoeften moet 
rekening worden gehouden met tijdschema's voor de uitvoering en productcycli die specifiek 
zijn voor de toepassing.

Amendement 214
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. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende vergunningen 
wordt gewoonlijk een toekomstige 
beoordeling verbonden waarin rekening 
wordt gehouden met de toepassing van 
specifieke uitvoeringstermijnen en 
productcycli.

Motivering

Hangt samen met artikel 57, lid 3, onder c). Voor sommige vormen van gebruik kunnen 
wettelijke beperkingen voor een stof in een vroeg stadium worden aangebracht, terwijl meer 
tijd nodig is voor andere als gevolg van de tijdschema's voor de uitvoering en productcycli. 
Ter beperking van de kosten en ter verhoging van de voordelen moet bij besluiten rekening 
worden gehouden met deze factoren. Kostenoverwegingen moeten een rol spelen wanneer 
besloten wordt in welke mate de blootstelling moet worden verminderd.

Amendement 215
Artikel 57, lid 7, letter c)

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

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

Amendement 216
Artikel 57, lid 8
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8. Niettegenstaande de eventuele 
voorwaarden van een vergunning zorgt de 
houder van de vergunning ervoor dat de 
blootstelling tot het laagste technisch 
haalbare niveau wordt beperkt.

8. Niettegenstaande de eventuele 
voorwaarden van een vergunning zorgt de 
houder van de vergunning ervoor dat de 
blootstelling tegen redelijke kosten tot het 
laagste technisch haalbare niveau wordt 
beperkt.

Motivering

Houdt verband met de amendementen op artikel 57, leden 3, onder c) en 6.

Amendement 217
Artikel 59, lid 3

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

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

Amendement 218
Artikel 59, lid 4, letter c)

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

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

Amendement 219
Artikel 60, lid 1
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1. Indien een aanvraag voor een bepaald 
gebruik van een stof is ingediend, kan een 
latere aanvrager door een door de eerdere 
aanvrager verleende verklaring van toegang 
verwijzen naar de delen van de eerdere 
aanvraag die overeenkomstig artikel 59, 
lid 4, onder d), en artikel 59, lid 5, zijn 
ingediend.

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

Amendement 220
Artikel 60, lid 2

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

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

Amendement 221
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 beoordeling 
van het risico voor de gezondheid en/of voor 
het milieu van de in de aanvraag beschreven 
vormen van gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën van de stof;

Amendement 222
Artikel 61, lid 4, letter b)
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b) Comité sociaal-economische analyse: een 
beoordeling van de sociaal-economische 
factoren in verband met de in de aanvraag 
beschreven vormen van gebruik van de stof, 
indien de aanvraag overeenkomstig 
artikel 59, lid 5, wordt ingediend.

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

Amendement 223
Artikel 62

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

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

Amendement 224
Artikel 68, lid 1

1. Binnen twaalf maanden na de in artikel 66, 
lid 3, bedoelde publicatiedatum brengt het 
Comité sociaal-economische analyse op 
grond van zijn beoordeling van de relevante 
delen van het dossier en de sociaal-
economische gevolgen advies uit over de 
voorgestelde beperkingen. Het stelt een 
ontwerp-advies op over de voorgestelde 
beperkingen en de sociaal-economische 
gevolgen ervan, waarbij rekening wordt 
gehouden met de eventuele analyses en 
informatie als bedoeld in artikel 66, lid 3, 
onder b). Het ECA publiceert het ontwerp-
advies onverwijld op zijn website. Het ECA 
roept belanghebbende partijen op binnen een 
door het ECA vastgestelde termijn 
opmerkingen over het ontwerp-advies te 
maken.

1. Binnen twaalf maanden na de in artikel 66, 
lid 3, bedoelde publicatiedatum brengt het 
Comité sociaal-economische analyse op 
grond van zijn beoordeling van de relevante 
delen van het dossier en de sociaal-
economische gevolgen advies uit over de 
voorgestelde beperkingen. Het stelt een 
ontwerp-advies op over de voorgestelde 
beperkingen en de sociaal-economische 
gevolgen ervan, waarbij rekening wordt 
gehouden met de eventuele analyses en 
informatie als bedoeld in artikel 66, lid 3, 
onder b). Het ECA publiceert het ontwerp-
advies onverwijld op zijn website rekening 
houdend met specifieke doorlooptijden en 
productcycli. Het ECA roept 
belanghebbende partijen op binnen een door 
het ECA vastgestelde termijn opmerkingen 
over het ontwerp-advies te maken.

Motivering

Bij de vaststelling van het tijdschema voor beperking/vergunning moet rekening worden 
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gehouden met doorlooptijden en productcycli die specifiek zijn voor een toepassing. Voor 
sommige wijzen van gebruik kunnen wettelijke beperkingen van het gebruik van stoffen 
vroegtijdig mogelijk zijn, terwijl voor andere gezien de doorlooptijden en productcycli meer 
tijd nodig is. Om de kosten te beperken en de winst zo hoog mogelijk op te voeren, moet in het 
kader van besluiten met deze factoren rekening worden gehouden.

Amendement 225
Artikel 69, lid 2

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

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

Motivering

Ook in dit geval is artikel 116 van toepassing.

Amendement 226
Artikel 70, lid 2

2. Het uiteindelijke besluit wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 130, lid 3, bedoelde 
procedure.

2. Het uiteindelijke besluit wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 130, lid 3, bedoelde 
procedure, rekening houdend met 
specifieke doorlooptijden en productcycli..

Motivering

Bij de vaststelling van het tijdschema voor beperking/vergunning moet rekening worden 
gehouden met doorlooptijden en productcycli die specifiek zijn voor een toepassing. Voor 
sommige wijzen van gebruik kunnen wettelijke beperkingen van het gebruik van stoffen 
vroegtijdig mogelijk zijn, terwijl voor andere gezien de doorlooptijden en productcycli meer 
tijd nodig is. Om de kosten te beperken en de winst zo hoog mogelijk op te voeren, moet in het 
kader van besluiten met deze factoren rekening worden gehouden.

Amendement 227
Artikel 71 bis (nieuw)

Artikel 71 bis

Taak van het ECA

Het ECA geeft leiding aan het algehele 
beheer van het REACH-proces.

Motivering
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Als het volledige beheer van het REACH-proces aan het ECA wordt opgedragen, is een 
betere uitvoerbaarheid van REACH gewaarborgd en wordt een geharmoniseerde 
tenuitvoerlegging in een onafhankelijk doorzichtig proces vergemakkelijkt.

Amendement 228
Artikel 71 ter (nieuw)

Artikel 71 ter

Internationale verantwoordelijkheden

Het Agentschap stelt alles in het werk om 
de internationale aanvaardbaarheid van 
REACH-normen de bevorderen en tevens 
houdt het ten volle rekening met bestaande 
normen die door andere internationale 
instellingen zijn opgesteld, mits het 
overtuigd is van de mogelijkheid via deze 
normen milieu en volksgezondheid te 
beschermen.

Motivering

Het is belangrijk dat producenten en importeurs die zich reeds hebben laten registreren in het 
kader van de normen van andere internationale instellingen, om REACH na te leven zo 
weinig mogelijk extra bureaucratische en financiële lasten hoeven te dragen. Het is van 
wezenlijke betekenis dat producenten uit de EU  niet blootstaan aan oneerlijke mededinging 
uit "REACH-vrije" gebieden.

Amendement 229
Artikel 72, lid 1, letter e)

e) een Comité lidstaten, dat verantwoordelijk 
is voor het oplossen van meningsverschillen 
over ontwerpbesluiten die de lidstaten
krachtens titel VI hebben voorgesteld en 
voor de opstelling van het advies van het 
ECA over voorstellen voor indeling en 
etikettering krachtens titel X en voorstellen
voor de vaststelling van zeer zorgwekkende 
stoffen waarvoor de vergunningsprocedure 
van titel VII moet worden toegepast;

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

Motivering

Aanpassing aan wijzigingen in Titel VI.
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Amendement 230
Artikel 73, lid 1

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

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

Motivering

Deze aanvulling dient uitsluitend ter verduidelijking van de taak van het Agentschap als 
besluitvormend orgaan.

Amendement 231
Artikel 73, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Tijdens de preregistratieperiode moet 
het ECA:
a) alle fabrikanten van soortgelijke stoffen 
met elkaar in contact brengen zodat ze zich 
kunnen organiseren voor 
registratiedoeleinden;

b) alle bestaande niet-vertrouwelijke 
informatie over stoffen algemeen 
toegankelijk maken (door het ECA in 
samenwerking met bestaande instellingen, 
de lidstaten en organisaties van het 
bedrijfsleven). Deze informatie moet dan 
universeel beschikbaar worden gesteld om 
de registratieprocedures van de registranten 
(met name die van KMO's) te 
vereenvoudigen;
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c) een schema vaststellen voor de 
registratie/evaluatie van stoffen waarin de 
mate van blootstelling met het risico wordt 
gecombineerd; de stoffen moeten door de 
fabrikant/importeur in drie grote groepen 
worden ingedeeld (groot- middelgroot en 
laag risico) en er moet voorrang worden 
gegeven aan de gevaarlijkste stoffen (nl. 
boven de 1.000 ton en CMR 1&2 
overeenkomstig het voorstel van de 
Commissie). De door de 
fabrikant/importeur voorgestelde indeling 
kan door het ECA worden verworpen;

d) de definitieve lijst van stoffen die niet 
onder REACH vallen aan het einde van 
deze fase publiceren. Alle stoffen waarvan 
op dit moment bekend is dat ze geen risico 
voor gezondheid en milieu vormen, moeten 
aan de lijst van uitzonderingen worden 
toegevoegd, met name pulp dat gebruikt 
wordt voor de papierfabricage, 
recyclingmateriaal, bepaalde ertsen, enz. 
De lijst van uitgezonderde stoffen moet 
regelmatig worden aangevuld met nieuwe 
stoffen naarmate de kennis toeneemt.

Motivering

Het is belangrijk onnodige bureaucratie te beperken, overeenkomsten tussen 
bedrijven/bemiddelaars bij de registratie te bevorderen, kosten van registratie te beperken en 
de belangen van het MKB te beschermen (OSOR lijkt een positieve bijdrage te leveren, maar 
de nadere bijzonderheden van het voorstel en de oplossingen in verband met 
vertrouwelijkheidsproblemen zijn er nog niet).

Amendement 232
Artikel 73, lid 2, letter f)
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f) het zo nodig verstrekken van technische en 
wetenschappelijke richtsnoeren en 
hulpmiddelen voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, in het bijzonder om de 
opstelling van chemische 
veiligheidsrapporten door het bedrijfsleven, 
en in het bijzonder door het midden- en 
kleinbedrijf, te ondersteunen;

f) het zo nodig verstrekken van technische en 
wetenschappelijke richtsnoeren en 
hulpmiddelen voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, in het bijzonder om de 
opstelling van chemische 
veiligheidsrapporten door het bedrijfsleven, 
en in het bijzonder door het midden- en 
kleinbedrijf, te ondersteunen en te fungeren 
als vraagbaak voor het bedrijfsleven met 
name het MKB;

Motivering

Het ECA moet eveneens een vraagbaak opzetten, met name voor het MKB.

Amendement 233
Artikel 73, lid 2, letter i bis) (nieuw)

i bis) het formuleren van richtsnoeren op 
basis van productcategorieën om de in 
artikel 6 genoemde verplichtingen 
geleidelijk te kunnen invoeren.

Motivering

Het ECA moet het voortouw nemen bij de formulering van productspecifieke richtsnoeren. In 
het bedrijfsleven bestaat reeds een aantal modellen van optimale werkmethoden, dat kan 
worden gebruikt als basis voor sectorspecifieke richtsnoeren. In de richtsnoeren moet worden 
bepaald hoe toegelaten chemische stoffen in iedere productcategorie moeten worden gebruikt. 
Voorts moet een overzicht worden gegeven van modellen van optimale werkmethoden in het 
beheer van de leverantieketen, en er dient te worden toegelicht hoe de toegestane chemische 
stoffen moeten worden aangemeld.

Amendement 234
Artikel 73, lid 2, letter i ter) (nieuw)
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i ter) moet zich proactief opstellen om te 
inventariseren welke ontwikkelingslanden 
producten, waarin gebruik wordt gemaakt 
van de eerste groep als gevaarlijk 
geïdentificeerde stoffen, naar de Europese 
Unie exporteren. Deze exporterende 
ontwikkelingslanden moeten op korte 
termijn worden benaderd en bovenal moet 
hen dezelfde steun worden gegarandeerd 
als de Europese landen. Ook met de 
ontwikkelingslanden moet worden gezocht 
naar alternatieven, technische assistentie 
moet hen worden geboden en de in de 
Europese Unie aanwezige kennis moet 
worden gedeeld met hen.

Motivering

De EU en haar lidstaten moeten ontwikkelingslanden die te maken kunnen krijgen met 
moeilijkheden proactief benaderen en dezelfde steun garanderen als de Europese landen 
ontvangen.

Amendement 235
Artikel 73, lid 2, letter i quater) (nieuw)

i quater) het werken met sectoren van de 
bedrijfstak en andere belanghebbenden om 
productcategorieën voor artikelen en het 
gebruik van chemische stoffen vast te 
stellen, die voldoen aan de normen 
waarnaar wordt verwezen in artikel 54, 
letters a) t/m e) van REACH, of die 
geïdentificeerd zijn overeenkomstig artikel 
54, letter f), en het opstellen van op 
productcategorieën gebaseerde 
richtsnoeren met het oog op geleidelijke 
invoering van de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 6.

Motivering

Het ECA moet het voortouw nemen bij de formulering van productspecifieke richtsnoeren en 
deze werkzaamheden moeten gebaseerd zijn op een benadering van de belanghebbenden. 
Momenteel bestaat er reeds een aantal goede methoden van de bedrijfstak of van 
afzonderlijke bedrijven, die een basis kunnen bieden voor dialoog en voor het opzetten van op 
de sector toegespitste richtsnoeren. In de richtsnoeren moet idealiter worden bepaald hoe 
toegelaten chemische stoffen in iedere productcategorie worden gebruikt, er moet een 
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overzicht worden gegeven van optimale werkmethoden in het beheer van de leverantieketen, 
en er dient te worden toegelicht hoe de toegestane chemische stoffen moeten worden 
aangemeld en er dient te worden gelet op kenmerken voor gebruik door de consument en voor 
opruiming.

Amendement 236
Artikel 73, lid 2, letter i quinquies) (nieuw)

i quinquies) een centrum voor 
geavanceerde technologie in 
consumentenvoorlichting over gevaren 
opzetten en in stand houden. Een 
gecentraliseerde en gecoördineerde 
faciliteit bieden voor voorlichting over 
veilig gebruik van chemische stoffen en 
preparaten. Deling van kennis bevorderen 
over optimale werkmethoden in de sectoren 
voorlichting over gevaren, risico's en veilig 
gebruik.

Motivering

Door de ontwikkeling van een adequaat en logisch communicatiesysteem op basis van 
gevaren zal de consument kunnen beschikken over de noodzakelijke gegevens en adviezen om 
hem in staat te stellen zijn gevaar veilig en doelmatig te beheren als hij een product gebruikt 
dat chemische stoffen bevat.

Amendement 237
Artikel 85, lid 1

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

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

Motivering

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

Amendement 238
Artikel 95



AD\576536NL.doc 107/119 PE 357.691v03-00

NL

De structuur en de hoogte van de in 
artikel 93, lid 1, onder b), bedoelde 
vergoedingen worden door de raad van 
bestuur vastgesteld en worden openbaar 
gemaakt.

De structuur en de hoogte van de in 
artikel 93, lid 1, onder b), bedoelde 
vergoedingen worden door de raad van 
bestuur vastgesteld en worden openbaar 
gemaakt. De vergoedingen dekken 
uitsluitend de werkelijke registratiekosten.

Motivering

De vergoedingen moeten redelijk zijn en overeenkomen met de werkelijke registratiekosten. 
Zij mogen geen middel zijn om de uitoefening van het openbaar gezag te financieren.

Amendement 239
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

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

Amendement 240
Artikel 110
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Verplichting om het ECA kennis te geven

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

a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur die verantwoordelijk is voor het 
in de handel brengen van de stoffen;
b) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;

c) de indeling van de stoffen naar graad 
van gevaarlijkheid als gevolg van de 
toepassing van de artikelen 4 en 6 van 
Richtlijn 67/548/EEG;

d) de gevarenetiketten van de stoffen als 
gevolg van de toepassing van de artikelen 
23, 24 en 25 van Richtlijn 67/548/EEG;

e) in voorkomend geval, de specifieke 
concentratiegrenswaarden als gevolg van 
de toepassing van artikel 4, lid 4, van 
Richtlijn 67/548/EEG en de artikelen 4 tot 
en met 7 van Richtlijn 1999/45/EG.

2. Voor de indiening van deze informatie 
gebruikt de fabrikant of importeur de 
overeenkomstig artikel 108 gespecificeerde 
structuur.
3. Wanneer de verplichting krachtens lid 1 
leidt tot verschillende vermeldingen in de 
inventaris voor dezelfde stof, stellen de 
kennisgevers en registranten alles in het 
werk om een overeengekomen vermelding 
in de inventaris tot stand te brengen.

4. De in lid 1 vermelde informatie wordt 
door de kennisgever(s) steeds aangepast 
wanneer:
a) nieuwe wetenschappelijke of technische 
informatie beschikbaar komt die leidt tot 
een wijziging van de indeling en de 
etikettering van de stof;
b) kennisgevers en registranten van 
verschillende vermeldingen voor een stof 
overeenkomstig lid 3 een overeengekomen 
vermelding tot stand brengen.

schrappen
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Amendement 241
Artikel 111

Inventaris van indelingen en etiketteringen

1. Het ECA zorgt voor het opzetten en 
beheren van een inventaris van indelingen 
en etiketteringen in de vorm van een 
databank, waarin de informatie als bedoeld 
in artikel 110, lid 1, wordt opgenomen, 
voor zowel informatie waarvan krachtens 
artikel 110, lid 1, kennis is gegeven, als 
informatie die ten behoeve van een 
registratie is ingediend. De niet-
vertrouwelijke informatie in deze databank, 
als bedoeld in artikel 116, lid 1, is openbaar 
toegankelijk. Het ECA verleent de 
kennisgevers en registranten die informatie 
over een stof hebben ingediend, toegang tot 
de overige gegevens die over die stof in de 
inventaris beschikbaar zijn.
Bij ontvangst van aangepaste informatie 
overeenkomstig artikel 110, lid 4, past het 
ECA de inventaris aan.

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

a) of voor de vermelding een 
geharmoniseerde indeling en etikettering 
op Gemeenschapsniveau bestaat, door 
opname in bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG;

b) of het een overeengekomen vermelding 
van twee of meer kennisgevers of 
registranten betreft;

c) het registratienummer of de 
registratienummers, indien beschikbaar.

schrappen

Amendement 242
Artikel 112
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Harmonisatie van de indeling en 
etikettering

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.

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

schrappen

Amendement 243
Artikel 113

Overgangsregeling

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

schrappen

Amendement 244
Artikel 114, lid 1
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1. Elke tien jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

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

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

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

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

Motivering

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

Amendement 245
Artikel 114, lid 2

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

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

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

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

Motivering

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

Amendement 246
Artikel 114, lid 3
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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 drie jaar publiceert de Commissie een 
algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie is opgenomen.

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

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

Motivering

Aangezien de verordening uniformisering tot doel heeft zijn verslagperioden van tien jaar te 
lang.

Amendement 247
Artikel 115 bis (nieuw)
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Artikel 115 bis

Algemene beschikbaarheid van gegevens
1. Fabrikanten van algemeen beschikbare 
preparaten of personen die 
verantwoordelijk zijn voor het op de markt 
brengen daarvan stellen gegevens 
beschikbaar waarin de gevaren worden 
omschreven in verband met gewone of 
redelijkerwijs voorspelbare 
gebruiksomstandigheden, met name via 
etikettering op de verpakking en, zo nodig, 
aangevuld met andere 
communicatiekanalen zoals websites. 
Hierdoor kunnen nauwkeuriger gegevens 
over veiligheid en gebruik van chemische 
stoffen en preparaten worden geleverd.
2. De richtlijnen 1999/45/EG1 en 
1967/548/EEG worden dienovereenkomstig 
gewijzigd.

3. Er wordt een speciaal merk "REACH-
conform" in het leven geroepen om de 
consument in staat te stellen tot de juiste 
keuze. Dit merk kan worden toegekend aan 
de in de EU  geproduceerde en ingevoerde 
goederen die voldoen aan alle REACH-
eisen.
_________________
1 PB L 6 van 12.1.1999, blz. 3.

Motivering

Aan een adequaat en logisch communicatiesysteem op basis van gevaren zal de consument  
de noodzakelijke gegevens en adviezen kunnen ontlenen om hem in staat te stellen zijn gevaar 
veilig en doelmatig te beheren als hij een product gebruikt dat chemische stoffen bevat. De 
gegevens moeten op alomvattende, consumentvriendelijke wijze worden aangeleverd.

Amendement 248
Artikel 116, lid 1

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd:

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

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

Amendement 249
Artikel 116, lid 1, letter a)

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

Motivering

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

Amendement 250
Artikel 116, lid 1, letter b)

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

b) voor gevaarlijke stoffen in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG, de naam in de IUPAC-
nomenclatuur, tenzij afwijkende bepalingen 
in bijlage Ibis bij deze verordening of 
artikel 15 van richtlijn 1999/45/EG1 van 
toepassing zijn;

__________
1 PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.

Motivering

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

Amendement 251
Artikel 116, lid 1, letter c)



AD\576536NL.doc 115/119 PE 357.691v03-00

NL

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

c) in voorkomend geval, de naam van de stof 
volgens de Einecs, indien de stof gevaarlijk 
is in de zin van richtlijn 67/548/EEG1,
tenzij afwijkende bepalingen in bijlage Ibis 
bij deze verordening of artikel 15 van 
richtlijn 1999/45/EG2 van toepassing zijn;

__________
1 PB P 196 van 16.8.1967, blz. 1.
2 PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.

Amendement 252
Artikel 116, lid 1, letter f)

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

schrappen

Motivering

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

Amendement 253
Artikel 116, lid 1, letter i)

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

schrappen

Motivering

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

Amendement 254



PE 357.691v03-00 116/119 AD\576536NL.doc

NL

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

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

Motivering

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

Amendement 255
Artikel 116, lid 2, letter d)

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

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

Motivering

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

Amendement 256
Artikel 120, lid 1

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

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

Motivering

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

Amendement 257
Artikel 121



AD\576536NL.doc 117/119 PE 357.691v03-00

NL

De bevoegde instanties verstrekken de 
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.

De bevoegde instanties verstrekken de 
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. Hieronder valt met name 
maar niet uitsluitend advies aan het MKB 
over de wijze waarop het kan voldoen aan 
zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening.

Motivering

Met name het MKB heeft wellicht bijzondere steun nodig om aan zijn verplichtingen te 
voldoen.

Amendement 258
Artikel 128, alinea 2 bis (nieuw)

Uiterlijk 24 maanden na inwerkingtreding 
van deze verordening wordt aan het begin 
van bijlage II een afdeling opgenomen met 
objectieve normen en de lijst van 
vrijgestelde stoffen die periodiek wordt 
bijgewerkt met het oog op vrijstelling van 
stoffen en/of groepen stoffen.

Motivering

De huidige bijlage II is gebaseerd op "historisch precedent". Als zodanig is zij onlogisch en 
gebaseerd op onduidelijke normen, hetgeen tot de absurde situatie kan leiden dat één van 
twee gelijksoortige stoffen wordt uitgesloten en de andere niet (bij voorbeeld sucrose en 
levulose). Aan de Commissie moet een termijn worden gesteld waarbinnen zij heldere 
objectieve normen moet opstellen voor het toekennen van de vrijstellingen overeenkomstig 
bijlage II, zodat een logische en alomvattende lijst van vrijgestelde stoffen kan worden 
ontwikkeld.

Amendement 259
Artikel 128, alinea 2 ter (nieuw)
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Herziening van Bijlage II

(i) in verband met de voorregistratie voegt 
het Agentschap de stoffen toe die onder 
deze definitie vallen.

(ii) na beoordeling voegt het Agentschap de 
stoffen toe die het niet of in geringe mate 
gevaarlijk acht voor de gezondheid of voor  
het milieu.

(iii) bedrijven kunnen onder verwijzing 
naar traditionele toepassing en natuurlijk 
aanwezige stoffen en mengsels daarvan 
verzoeken om vrijstelling van registratie.

Motivering

Momenteel zijn de in bijlage II opgenomen stoffen, bij voorbeeld water en ascorbinezuur, niet 
gedefinieerd. Door toevoeging van een definitie wordt de tekst duidelijker. Voorts kan de tekst 
worden herzien. Zelfs als er tijdens de wetgevingsprocedure stoffen aan bijlage II worden 
toegevoegd staat vast dat deze niet alomvattend wordt. Wij wensen daarom een vroegtijdige 
herziening tijdens de procedure, al naargelang de extra kennis die wij verwerven. Zonder deze 
wijzigingen zal een aantal stoffen lange tijd geregistreerd moeten worden hoewel het de 
instanties bekend is dat deze stoffen gevaarloos zijn.

Amendement 260
Artikel 134, lid 1

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

De Richtlijnen 76/769/EEG, 91/155/EEG1, 
91/157/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EEG en 
2000/21/EG, 2002/95/EG2 en 2004/37/EG3

en de Verordeningen (EEG) nr. 793/93 en 
(EG) nr. 1488/94 worden ingetrokken.

___________
1 PB L 76 van 22.3.1991, blz. 35.
2 PB L 37 van 13.2.2003, blz. 19.
3 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50.

Motivering

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

Amendement 261
Artikel 135 bis (nieuw)
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Artikel 135 bis

Wijziging van Richtlijn 1998/24/EG
Artikel 1, lid 2 van Richtlijn 98/24/EG1

wordt als volgt aangevuld: De eisen in de 
richtlijn gelden niet als er sprake is van 
verplichtingen overeenkomstig verordening 
(EG) nr. . . . [REACH-verordening]. 

__________
1 PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.

Motivering

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

Amendement 262
Artikel 135 ter (nieuw)

Artikel 135 ter

Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG
Aan artikel 1 van Richtlijn 2004/37/EG1

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

__________
1 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50.

Motivering

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

Amendement 263
Artikel 135 quater (nieuw)

Artikel 135 quater

Wijziging van Richtlijn 89/106/EEG
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Artikel 1, lid 1 van Richtlijn 89/106/EEG1

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

__________
1 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.

Motivering

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

Amendement 264
Artikel 135 quinquies (nieuw)

Artikel 135 quinquies

Wijziging van Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 4, lid 2 en Bijlage II bij Richtlijn 
2000/53/EG1 schrappen.

__________
1 PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34.

Motivering

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

Amendement 265
Bijlage I, hoofdstuk 5
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5.1.1. Er dienen blootstellingsscenario's te 
worden ontwikkeld voor de vervaardiging in 
de Gemeenschap, het eigen gebruik van de 
fabrikant en de importeur en elk 
geïdentificeerd gebruik. Een 
blootstellingsscenario is de reeks 
voorwaarden waarin wordt beschreven hoe 
de stof wordt vervaardigd of gedurende de 
levenscyclus wordt gebruikt en hoe de 
fabrikant of importeur de blootstelling van 
mens en milieu beheerst of 
downstreamgebruikers aanbeveelt deze te 
beheersen. Deze blootstellingsscenario's 
kunnen zo breed opgezet of specifiek zijn als 
nodig is. Het blootstellingsscenario wordt in 
de desbetreffende rubriek van het chemische 
veiligheidsrapport opgenomen en wordt in 
een bijlage bij het veiligheidsinformatieblad 
samengevat, met een relevante korte titel 
waarin een beknopte algemene beschrijving 
van het gebruik wordt gegeven. Een 
blootstellingsscenario omvat met name, 
indien van toepassing, een beschrijving van:

5.1.1. Er dienen blootstellingsscenario's te 
worden ontwikkeld voor de vervaardiging in 
de Gemeenschap, het eigen gebruik van de 
fabrikant en de importeur en elk 
geïdentificeerd gebruik in de zin van artikel 
3, punt 25. Een blootstellingsscenario is de 
reeks voorwaarden waarin wordt beschreven 
hoe de stof wordt vervaardigd of gedurende 
de levenscyclus wordt gebruikt en hoe de 
fabrikant of importeur de blootstelling van 
mens en milieu beheerst of 
downstreamgebruikers aanbeveelt deze te 
beheersen. Deze blootstellingsscenario's 
kunnen worden ingedeeld volgens de 
definitie van artikel 3, punt 29 bis en zo 
breed opgezet of specifiek zijn als nodig is. 
Het blootstellingsscenario wordt in de 
desbetreffende rubriek van het chemische 
veiligheidsrapport opgenomen en wordt in 
een bijlage bij het veiligheidsinformatieblad 
samengevat, met een relevante korte titel 
waarin een beknopte algemene beschrijving 
van het gebruik wordt gegeven. Een 
blootstellingsscenario omvat met name, 
indien van toepassing, een beschrijving van:

Motivering

De gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn zo ingericht dat elke vorm van geïdentificeerd 
gebruik kan worden beschreven middels een combinatie van de relevante elementen. Zij 
combineren specifieke blootstellingsscenario's en beschrijven alle omstandigheden die voor 
een blootstelling bepalend zijn.

Amendement 266
Bijlage I, hoofdstuk 5, punt 5.1.1, streepje 3

- de door de fabrikant of importeur 
toegepaste risicobeheersmaatregelen om 
blootstelling van de mens (met inbegrip van 
werknemers en consumenten) en het milieu 
aan de stof te beperken of te voorkomen;

- de door de fabrikant, importeur en/of 
downstreamgebruiker toegepaste 
risicobeheersmaatregelen om blootstelling 
van de mens (met inbegrip van werknemers 
en consumenten) en het milieu aan de stof te 
beperken of te voorkomen;

Motivering

Downstreamgebruikers passen al risicobeheersmaatregelen toe. Deze moeten zonodig worden 
bekeken bij de ontwikkeling van blootstellingsscenario's en bij de door de fabrikant en de 
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importeur van de stoffen aanbevolen risicobeheersmaatregelen.

Amendement 267
Bijlage I, hoofdstuk 5, punt 5.2.5. bis (nieuw)

5.2.5 bis . Gevalideerde 
blootstellingsbeoordelingen kunnen worden 
vereenvoudigd door gebruik van, ook 
specifiek branchegerichte, IT-tools, 
voorzover die beschikbaar zijn.

Motivering

Om de kleine en middelgrote ondernemingen te helpen aan hun verplichtingen te voldoen, 
bestaan er specifieke en gespecialiseerde IT-tools, of kunnen dergelijke IT-tools worden 
ontwikkeld, voor het verrichten van een blootstellingsbeoordeling.

Amendement 268
Bijlage I, hoofdstuk 7, deel A, alinea -1 (nieuw)

- 1. Beschrijving van gebruiks- en 
blootstellingscategorieën die worden 
bestreken.

Motivering

Gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn het belangrijkste instrument voor een 
gestructureerde informatieoverdracht van de risicobeheermaatregelen, de 
blootstellingsstreefwaarden (bv. DNEL, PNEC) en de gebruiksvoorwaarden in de handels- en 
productieketen. Zij dienen de actoren in de productieketen tot steun, ook bij het opstellen van 
een veiligheidsinformatieblad voor de volgende actor in de handels- en productieketen.

Amendement 269
Bijlage I bis, hoofdstuk 3, punt 3.3 bis (nieuw)

3.3 bis. Voor preparaten die niet voldoen 
aan de vereisten van 3.2 en 3.3 waarbij de 
PNEC van de gebruikte stoffen minder 
bedraagt dan 500 mg/liter, moeten de 
hoeveelheid, de biodegradatie 
(afbreekbaarheid) en log Pow worden 
medegedeeld aan de downstreamgebruiker 
overeenkomstig de artikelen 34 en 35.
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Motivering

Een stof kan gevaarlijk zijn bij gebruik, als de downstreamgebruiker een "zwakke" 
zuiveringsinstallatie heeft en de PNEC van de stof minder bedraagt dan 500 mg/l. Dit zijn 
relevante eigenschappen van de stof en zij moeten daarom aan de volgende gebruiker worden 
meegedeeld wanneer deze een blootstellingbeoordeling en een chemisch veiligheidsrapport 
moet opstellen overeenkomstig de artikelen 34 en 35.

Amendement 270
Bijlage I bis, hoofdstuk 12, punt 12.1, alinea 1 bis (nieuw)

Voor preparaten moet deze informatie 
worden verstrekt voor elke relevante stof in 
een preparaat en voor het preparaat zelf. 
Als deze informatie voor het preparaat zelf 
niet kan worden verstrekt als concrete 
waarde, maar als een reeks gegevens, moet 
de informatie over de ecotoxiciteit van de 
desbetreffende stoffen in het preparaat, 
overeenkomstig het bepaalde van de 
hoofdstukken 2 en 3 van deze bijlage,  
worden verstrekt.

Motivering

In sommige gevallen is de gevraagde informatie niet specifiek voor het preparaat, maar 
specifiek voor de stof en omgekeerd. Daarom moet informatie worden verstrekt in het 
veiligheidsinformatieblad wanneer dat nodig is voor de stoffen en de preparaten, 
overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 2 en 3 van bijlage I bis.

Amendement 271
Bijlage II, inleiding (nieuw)

Definitie
Deze bijlage bevat stoffen die van 
registratie zijn vrijgesteld. De bijlage bevat 
de natuurlijk voorkomende stoffen en 
preparaten die hoofdzakelijk uit zulke 
stoffen bestaan, en waarvan op grond van 
lange ervaring kan worden aangenomen 
dat er geen of zeer weinig risico bestaat 
voor schadelijke of ongunstige 
milieueffecten.
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Motivering

Op dit moment bestaat er geen definitie voor de stoffen die zijn opgenomen in bijlage II 
bijvoorbeeld water of ascorbinezuur. Door vaststelling van een definitie wordt de tekst 
duidelijker. Bovendien wordt herziening mogelijk.

Ofschoon wij bij de wetgeving doorsnee de stoffen willen opsommen voor bijlage II, zijn wij 
ervan overtuigd dat het niet nodig is om een uitputtende lijst op te stellen. Daarvoor stellen 
wij een herziening voor, vroegtijdig maar ook gedurende het wetgevingsproces, al naargelang 
wij ons meer kennis verwerven. Dit amendement heeft geen betrekking op de vele stoffen 
waarvoor al sinds lang een registratieplicht geldt, ofschoon de autoriteiten weten dat deze 
stoffen geen gevaar opleveren.

Amendement 272
Bijlage II

Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr. Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr.
231-096-4 IJzer 7439-89-6

Motivering

IJzer wordt al duizenden jaren gebruikt, zonder dat er enige aanwijzing bestaat dat ijzer 
risico's oplevert voor de menselijke gezondheid of het milieu. Omdat ijzer een bulkgoed is, 
zouden er volgens het huidige volumedrempelconcept van REACH zeer uitgebreide proeven 
nodig zijn, hetgeen het gebruik van een groot aantal laboratoriumdieren impliceert. De 
kosten van deze proeven en de registratie van ijzer zouden het eventuele nut verre te boven 
gaan.

Amendement 273
Bijlage III, punt 8

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

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen en materialen die 
daarvan door mineralogische (zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2003/96/EG1 van 
de Raad) of fysische omzettingsprocessen 
zijn afgeleid;
__________
1 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.

Motivering

Indien ingedeeld als gevaarlijk krachtens 67/548 is registratie niet proportioneel. Ertsen 
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worden alleen door beroepssectoren gebruikt en het grote publiek komt er niet mee in 
aanraking. Potentiële risico's worden reeds afgedekt door andere richtlijnen. Mineralogische 
en fysische omzettingsprocessen van mineralen en ertsen resulteren niet in een verandering 
van de chemische samenstelling van deze materialen. De materialen die bij deze processen 
ontstaan,  zijn andere op mineralen gebaseerde materialen en moeten van de registratieplicht 
worden vrijgesteld.

Amendement 274
Bijlage III, punt 8 bis (nieuw)

8 bis. Papierafval dat wordt gebruikt bij de 
vervaardiging van papier.

Motivering

Papierafval dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van papier is chemisch inactief en als 
zodanig volstrekt ongevaarlijk voor de gezondheid van de mens en voor het milieu. Daarom 
dient registratie in het kader van REACH achterwege te blijven.

Amendement 275
Bijlage III, punt 9

9. Aardgas, ruwe olie en kolen. 9. Aardgas, cokesovengas, fakkelgas, 
ovengas na zuurstofinjectie, ruwe olie, 
kolen en cokes.

Motivering

Productiegassen worden in gesloten systemen geproduceerd en gebruikt. Alle vervoer 
geschiedt door pijpleidingen en het algemene publiek komt nooit in aanraking met de gassen. 
Cokes is een product dat ontstaat door kolen te ontgassen. In dit proces worden benzeen, 
tolueen, xyleen, teer en andere materialen uit de kolen geëxtraheerd. Hierdoor hebben cokes 
minder intrinsieke risico-eigenschappen dan kolen en moeten zij net als kolen worden 
vrijgesteld van registratie. De gassen ontstaan als een bijproduct in cokesovens en 
geïntegreerde staalfabrieken. Ze worden, net als aardgas, olie en kolen, gebruikt om energie 
en warmte te produceren. Daarom moeten zij op gelijke voet worden behandeld met andere 
energiebronnen en bijgevolg worden vrijgesteld van verplichte registratie.

Amendement 276
Bijlage V, hoofdstuk 6 - Toxicologische informatie - kolom 1, punt 6.-1(nieuw)

-1. Acute toxiciteit
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- orale toediening
- toediening via inademing
- toediening via de huid

Motivering

Gegevens over de acute toxiciteit vormen DE elementaire toxicologische informatie en 
moeten derhalve, ook voor geringe hoeveelheden van stoffen worden geïntegreerd. Dat speelt 
een centrale rol bij de beoordeling van de veiligheidsvereisten voor werknemers, en voorts is 
het relatief goedkoop (circa 1.800 euro per stof).

Amendement 277
Bijlage V, hoofdstuk 7 - Ecotoxicologische informatie - kolom 1, punt 7.1.1 bis (nieuw)

7.1.1 bis. Groeiremmingsonderzoek bij 
algen

Motivering

In het voorstel wordt alleen een test op de toxiciteit van daphnia verplicht gesteld. Met deze 
test is niet eens een rudimentaire milieubeoordeling mogelijk, omdat alleen de gevolgen van 
een stof voor dierlijke organismen worden onderzocht. Om ook de gevolgen voor 
plantaardige organismen te kunnen beoordelen, is een groeiremmingsonderzoek bij algen 
onmisbaar. De kosten van deze test bedragen circa 5.000 euro per stof.

Amendement 278
Bijlage V, hoofdstuk 7 bis - Bioafbreekbaarheid (nieuw)

7 bis. Bioafbreekbaarheid

7.1. Gemakkelijke bioafbreekbaarheid

Motivering

Bioafbreekbaarheid is onmisbaar voor een ecotoxicologische beoordeling. Anders kan het 
gevolg van een stof voor het milieu niet worden beoordeeld, ook al is er een grote hoeveelheid 
andere informatie beschikbaar. Het is vooral belangrijk dat wordt vastgesteld of een stof 
voldoet aan de criteria van bijlage XII, dat wil zeggen of gesteld kan worden dat deze behoort 
tot de PBT/vPvB-categorie. De kosten van zo'n test (4.840 euro per stof volgens de Duitse 
regering) dienen geen belemmering te vormen voor opname in de vereisten voor elementaire 
gegevens.



AD\576536NL.doc 127/119 PE 357.691v03-00

NL

PROCEDURE

Titel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad inzake de registratie en beoordeling van en de 
vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees 
Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG 
en Verordening (EG) {inzake persistente organische stoffen}

Document- en procedurenummers COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Commissie ten principale ENVI
Medeadviserende commissie(s)

Datum bekendmaking
INTA
16.9.2004

Rapporteur voor advies
Datum benoeming

Godelieve Quisthoudt-Rowohl
28.7.2004

Behandeling in de commissie 31.8.2004 3.2.2005 14.6.2005 29.8.2005
Datum goedkeuring amendementen 12.9.2005
Uitslag eindstemming voor:

tegen:
onthoudingen:

24
4
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Kader Arif, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel 
Caspary, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, 
Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Erika Mann, Helmuth 
Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios 
Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Š
ťastný, Robert Sturdy, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Margrietus van den Berg, Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Elisa 
Ferreira, Zuzana Roithová

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 178, lid 2)

Marie Anne Isler Béguin, Gérard Onesta

Opmerkingen


