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1 Nog niet in het PB gepubliceerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 1

(1) Het vrije verkeer van stoffen, als zodanig, 
in preparaten of in een voorwerp, maakt 
wezenlijk deel uit van de interne markt en 
draagt aanzienlijk bij tot de gezondheid en 
het welzijn van consumenten en werknemers, 
hun sociale en economische belangen en de 
concurrentiekracht van de chemische 
industrie.

(1) Het vrije, veilige, onbureaucratische en 
kosteneffectieve verkeer van stoffen, als 
zodanig, in preparaten of in een voorwerp, 
maakt wezenlijk deel uit van de interne markt 
en draagt aanzienlijk bij tot de gezondheid en 
het welzijn van consumenten en werknemers, 
hun sociale en economische belangen en de 
concurrentiekracht van de chemische 
industrie.

Motivering

De REACH-verordening mag geen onnodige belemmering vormen voor de veilige omgang 
met stoffen, noch voor het concurrentievermogen van de sector.

Amendement 2
OVERWEGING 3

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

(3) Om een duurzame ontwikkeling te 
bereiken moet bij de harmonisatie van de 
stoffenwetgeving voor een hoog 
beschermingsniveau voor gezondheid en 
milieu worden gezorgd en moet het 
innovatie- en concurrentievermogen 
worden gewaarborgd; deze wetgeving moet 
niet-discriminerend en in overeenstemming 
met de WTO-regels worden toegepast, 
ongeacht of de chemische stoffen op de 
interne markt of internationaal worden 
verhandeld.
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Motivering

Het waarborgen van het innovatie- en concurrentievermogen is ook een belangrijk doel. Het 
spreekt voor zichzelf dat de wetgeving in overeenstemming dient te zijn met de regels van de 
WTO.

Amendement 3
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Het REACH-systeem moet zodanig 
worden geconcipieerd en omgezet dat het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie er niet door wordt geschaad en 
de handel met derde landen er niet door 
wordt beïnvloed. Tegen deze achtergrond is 
het van doorslaggevend belang dat de 
risico's op basis van prioriteit worden 
ingedeeld en het stelsel van regels voor 
onze handelspartners geen andere 
verplichtingen met zich meebrengt dan 
regels die in overeenstemming zijn met de 
geldende beginselen van de vrije handel 
krachtens de voorschriften van de WTO.  

Amendement 4
OVERWEGING 8 BIS (nieuw)

(8 bis) Fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers die handelingen 
uitvoeren of voornemens zijn uit te voeren 
met een stof, een preparaat of een voorwerp 
dat een dergelijke stof of preparaat bevat, 
met inbegrip van het vervaardigen, 
importeren of gebruiken daarvan, en weten 
of redelijkerwijs konden verwachten dat 
deze handelingen schadelijke gevolgen 
zouden kunnen hebben voor de gezondheid 
of het milieu, dienen alle noodzakelijke 
inspanningen te verrichten om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, te beperken of te 
herstellen.

Motivering

Het zorgvuldigheidsbeginsel dient veeleer als een algemeen beginsel dan als een verplichting 
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te worden geformuleerd.

Amendement 5
OVERWEGING 17

(17) Om de chemische veiligheid van stoffen 
doeltreffend te beoordelen moeten de 
fabrikanten en importeurs van stoffen 
informatie over deze stoffen verzamelen, zo 
nodig door nieuwe proeven uit te voeren.

(17) Om de chemische veiligheid van stoffen 
doeltreffend te beoordelen moeten de 
fabrikanten en importeurs van stoffen 
informatie over deze stoffen verzamelen, 
waarbij de gevarenevaluatie en het veilige 
gebruik op basis van de werkelijke 
blootstelling worden beoordeeld. 
Beschikbare informatie moet, onder 
geheimhouding van vertrouwelijke 
gegevens door het bedrijf, beschikbaar 
worden gesteld alvorens nieuwe proeven, 
met name dierproeven moeten worden 
uitgevoerd.

Motivering

Als beschikbare gegevens worden gebruikt, wordt de onderzoeksprocedure versneld en 
worden dierproeven vermeden.

Amendement 6
OVERWEGING 34 BIS (nieuw)

(34 bis) Teneinde proeven zonder dieren te 
bevorderen, dienen de Commissie, de 
lidstaten en de industrie meer middelen vrij 
te maken voor de ontwikkeling, validering 
en acceptatie van proeven zonder dieren.

Motivering

In de toelichting wordt 'promotie van proeven zonder dieren' als één van de doelstellingen 
van het voorstel genoemd, maar de tekst bevat geen maatregelen om dat doel te bereiken. In 
concreto zijn er geen referenties naar het ter beschikking stellen van meer financiële middelen 
voor het vervangen van proeven met dieren.

Amendement 7
OVERWEGING 47 BIS (nieuw)
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(47 bis) Om proeven met dieren te 
voorkomen en kosten te besparen, dienen 
de bevoegde autoriteiten bij de beoordeling 
van voorstellen voor proeven met 
gewervelde dieren het Europees Centrum 
voor de validatie van alternatieve methoden 
te raadplegen.

Motivering

Gezien de snelle ontwikkelingen op dit wetenschappelijk vlak, moeten de bevoegde 
autoriteiten wanneer zij voorstellen voor proeven beoordelen over actuele kennis, ervaring en 
informatie m.b.t. tot de ontwikkeling van alternatieve proeven beschikken.

Amendement 8
OVERWEGING 62

(62) Voor de opstelling van een 
beperkingsvoorstel en voor de doeltreffende 
werking van dergelijke wetgeving is er 
behoefte aan goede samenwerking, 
coördinatie en communicatie tussen de 
lidstaten, het ECA, andere communautaire 
organen, de Commissie en de 
belanghebbenden.

(62) Voor de opstelling van een 
beperkingsvoorstel en voor de doeltreffende 
werking van dergelijke wetgeving is er 
behoefte aan goede samenwerking, 
coördinatie en communicatie tussen de 
lidstaten, het ECA, andere communautaire 
organen, de Commissie en de 
belanghebbenden. In dit kader is het ECA 
ten principale bevoegd.

Motivering

Logische wijziging.

Amendement 9
OVERWEGING 104 BIS (nieuw)

(104 bis) De impact van het REACH-
voorstel is onvoldoende onderzocht met 
betrekking tot de gevolgen voor het 
internationale concurrentievermogen van 
in de EU gevestigde industrie. Dit geldt met 
name ten aanzien van 
downstreamgebruikers van chemische 
stoffen, KMO's en de meeste 
"ongebonden" en kwetsbare 
productieactiviteiten.

Motivering
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Het waarschijnlijk zwakste punt van de effectbeoordelingen in het kader van REACH is de 
impliciete aanname dat de betrokken sector in een gesloten economie werkzaam is, waarbij 
voorbijgegaan wordt aan alle veranderingen in het relatieve concurrentievermogen van de 
EU-industrie (chemisch en niet-chemisch) die samengaan met de invoer van "REACH-vrije" 
voorwerpen uit het buitenland. De consequenties ten aanzien van locatiekeuze van industriële 
investeerders en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de werkgelegenheid in de EU 
zouden niet uit het oog moeten worden verloren. De afwezigheid van deze beide zorgpunten in 
de oorspronkelijke schets van het Commissievoorstel en het ontbreken van enige betrouwbare 
studie in de daaropvolgende fases ligt ten grondslag aan een van de ernstigste en meest
onoverkomelijke gebreken van dit voorstel.

Amendement 10
OVERWEGING 104 TER (nieuw)

(104 ter) De Commissie verricht 
inspanningen om te waarborgen dat de 
geleidelijke openstelling van de EU-
markten voor invoer uit de gehele wereld 
gepaard gaat met de invoering van striktere 
eisen in verband met "billijke" handel (ook 
in WTO-verband); de REACH-eisen dienen 
hierin zo spoedig mogelijk te worden 
opgenomen.  

Motivering

Het is van belang dat producenten en importeurs die stoffen reeds hebben geregistreerd 
krachtens de normen van andere internationale organisaties te maken krijgen met minimale 
bureaucratische en financiële meerkosten om te voldoen aan de REACH-vereisten. Het is van 
essentieel belang dat producenten uit de EU niet het slachtoffer worden van oneerlijke 
concurrentie uit "REACH-vrije" gebieden.

Amendement 11
OVERWEGING 104 QUATER (nieuw)



PE 355.467v03-00 8/43 AD\580143NL.doc

NL

(104 quater) De artikelen 6, 21 en 26 
moeten worden herzien, teneinde daarin de 
gecombineerde Britse, Hongaarse, Maltese 
en Sloveense voorstellen op te nemen, 
alsmede de voorstellen van de 
bedrijfschappen en handelsorganisaties, 
zodat onnodige kosten en bureaucratie tot 
het laagst mogelijke niveau worden 
beperkt, de gezondheids- en 
milieubeschermingsdoelstellingen van het 
REACH-voorstel worden gewaarborgd, en 
gelijke voorwaarden worden geschapen 
tussen productie in de EU en de import van 
gerede voorwerpen.    

Motivering

Logisch

Amendement 12
ARTIKEL 1, LID 3

3. Deze verordening is gebaseerd op het 
beginsel dat de fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers die deze stoffen 
vervaardigen, in de handel brengen, 
invoeren of gebruiken, ervoor moeten 
zorgen dat deze stoffen niet schadelijk zijn 
voor de gezondheid van de mens of voor het 
milieu. Aan de bepalingen ervan ligt het 
voorzorgbeginsel ten grondslag. 

schrappen

Motivering

Deze "zorgvuldigheidsplicht" dient veeleer te worden geformuleerd als een algemeen principe 
dan als een verplichting.

Amendement 13
ARTIKEL 6, LID 1
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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. De producent of importeur van 
voorwerpen dient voor elke stof in die 
voorwerpen een registratie bij het ECA in als 
aan alle onderstaande 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) 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;

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

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

c) het vrijkomen van de stof is bij normale 
en redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden een specifiek 
bedoelde functie van het artikel;

c bis) indien de vrijgekomen stof deel is van 
een preparaat, is de stof aanwezig in de het 
preparaat of de preparaten die uit het 
artikel vrijkomen in concentraties die gelijk 
of hoger zijn dan de laagste van hierna 
genoemde:

- de concentraties die zijn vermeld in 
Bijlage I bij richtlijn 67/548/EG, of
- de concentraties die worden 
gespecificeerd in de delen A en B van 
bijlage II bij richtlijn 1999/45/EG, indien 
voor de stof in preparaten geen 
concentratielimiet is opgenomen in bijlage 
I bij richtlijn 67/448/EG.

- 0,1% indien de stof voldoet aan de 
normen in bijlage XII;

(c ter) de stof voor dat doel niet 
geregistreerd is door een actor in de 
toeleveringsketen; en

- c quater) de stof niet is vrijgesteld 
van de registratieverplichting 
overeenkomstig de bijlagen II en III.
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- 

Motivering

Door het woord "opgenomen" te schrappen wordt gezorgd voor een consequente formulering 
van het voorstel. Ook de term "soort voorwerp" wordt in het voorstel niet omschreven en 
geeft, als hij niet wordt geschrapt, aanleiding tot verwarring. De concentratielimieten die 
worden toegevoegd aan artikel 6, lid 1, letter c bis zijn ontleend aan de huidige richtlijn 
inzake preparaten (1999/45/EG) waarin wordt gesteld dat stoffen in preparaten niet meer 
gevaarlijk zijn als zij onder deze limieten blijven. In artikel 6, lid 1, letter c ter wordt 
gespecificeerd dat gegevens over stoffen in artikelen wordt medegedeeld aan afnemers indien 
de productie van een artikel een voorgenomen gebruik is.

Amendement 14
ARTIKEL 6, LID 2

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:

2. Het ECA besluit van een producent of 
importeur van artikelen te eisen dat hij 
overeenkomstig deze Titel voor alle stoffen 
in die voorwerpen een registratie aanvraagt
als aan alle onderstaande 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;

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;

b) het ECA heeft reden om te vermoeden 
dat:

i) de stof uit het voorwerp vrijkomt, en

ii) het vrijkomen van de stof uit de 
voorwerpen een gevaar vormt voor de 
volksgezondheid of voor het milieu;

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;

c) de stof niet is geregistreerd voor de 
productie van het voorwerp.

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

schrappen
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Motivering

Artikel 6, lid 2 betreft stoffen die onopzettelijk vrijkomen uit voorwerpen. In het 
Commissievoorstel wordt vrijwillige melding door producent/importeur als voorafgaande eis 
gesteld opdat het ECA in dergelijke gevallen registratie eist, waardoor het ECA zijn recht van 
initiatief wordt ontnomen. Voorts zijn de voorwaarden waarop deze melding op eigen 
initiatief vereist is even onduidelijk.

Door de voorgestelde wijziging wordt het ECA in staat gesteld van de producent/importeur 
aanvullende gegevens te vragen als het een gevaar vermoedt (door deze bepaling wordt 
eveneens gezorgd voor verenigbaarheid met WTO-voorschriften).

Amendement 15
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

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

Vloeit voort uit het voorgaande amendement op artikel 6, lid 2. De gevraagde gegevens zijn 
hetzelfde als die welke worden gevraagd voor alle andere registraties.

Amendement 16
ARTIKEL 6, LID 4
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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

Vloeit voort uit het voorgaande amendement op artikel 6, lid 2. 

Amendement 17
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.

schrappen

Motivering

Bepaling is opgenomen in de voorgaande amendementen op artikel 6, leden 1 en 2.

Amendement 18
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. De leden 1 en 2 zijn drie maanden na de in 
artikel 21, lid 3, vastgestelde termijn van 
toepassing.

Motivering

Vloeit voort uit de voorgaande amendementen op artikel 6, leden 2 tot 4.

Amendement 19
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. Voor de registratie overeenkomstig lid 1 
gelden de voor stoffen als zodanig of 
stoffen in preparaten vastgestelde 
termijnen.

Motivering

Met dit amendement moet worden bewerkstelligd dat stoffen in preparaten binnen dezelfde 
termijnen worden geregistreerd die ook voor fabrikanten in Europa gelden. Op deze manier 
worden in elk geval in dit opzicht concurrentiedistorsies vermeden.
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Amendement 20
ARTIKEL 6 TER (nieuw)

Artikel 6 ter

Europees kwaliteitsmerk
Er wordt een specifiek merk "REACH-
conform" in het leven geroepen om de 
consument het recht op keuze te geven. Dit 
merk kan worden toegekend aan in de EU 
geproduceerde en geïmporteerde 
voorwerpen die voldoen aan alle REACH-
eisen.

Motivering

Een merkteken dat op voorwerpen wordt aangebracht, maakt de identificatie en promotie 
mogelijk van voorwerpen die gedurende de gehele productiecyclus met inachtneming van de 
uit onderhavige verordening voortvloeiende verplichtingen zijn vervaardigd.

Amendement 21
ARTIKEL 6 TER, TITEL (nieuw)

Overdracht en deling van registraties, 
"groepsregistraties"

Motivering

Als een registrant niet langer gebruik wil maken van zijn registratie, moet hij de uit de 
registratie voortvloeiende rechten kunnen overdragen. 

Amendement 22
ARTIKEL 6 TER, LID 1 (nieuw)

1. De door registratie verkregen aanspraak 
is overdraagbaar en deelbaar. De verkrijger 
neemt de rechten en plichten van de 
oorspronkelijke registrant over. Wanneer 
een registratie wordt gedeeld, wijst het ECA 
de nieuwe eigenaar een nieuw 
registratienummer toe.

Motivering

Als een registrant niet langer gebruik wil maken van zijn registratie, moet hij de uit de 
registratie voortvloeiende rechten kunnen overdragen.
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Amendement 23
ARTIKEL 6 TER, LID 2 (nieuw)

2. Wanneer een fabrikant een 
dochtermaatschappij van een andere 
rechtspersoon is (de zogeheten 
moedermaatschappij), kan de 
moedermaatschappij namens de 
dochtermaatschappij een registratie laten 
uitvoeren en handhaven. Omgekeerd kan 
een dochtermaatschappij voor de 
moedermaatschappij of andere 
dochtermaatschappijen een registratie laten 
uitvoeren en handhaven. Is dergelijke 
gevallen is slechts één registratie vereist. De 
rechtspersoon die wordt aangewezen voor 
de registratie namens de groep, is 
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen die uit deze verordening 
voortvloeien. De rechtspersoon die wordt 
aangewezen voor de registratie namens de 
groep moet haar zetel in de EU hebben. 

Motivering

Binnen concerns worden producten vanuit steeds andere productiebedrijven aan de 
downstreamgebruiker in de EU geleverd, die al naar het geval tot verschillende 
dochtermaatschappijen kunnen behoren. De levering van producten binnen een concern 
wordt vaak gecoördineerd door een eenheid die ofwel onderdeel uitmaakt van de 
moedermaatschappij ofwel van een dochtermaatschappij. De voorgestelde groepsregistratie 
zou een geschikte oplossing zijn om kosten en bureaucratie te vermijden.

Amendement 24
ARTIKEL 6 TER, LID 3 (nieuw)

3. Lid 2 is ook van toepassing wanneer de 
moedermaatschappij of de 
dochtermaatschappij haar zetel niet in de 
Europese Unie heeft. De rechtspersoon die 
wordt aangewezen voor de registratie 
namens de groep moet haar zetel in de EU 
hebben.

Motivering

Binnen concerns worden producten vanuit steeds andere productiebedrijven aan de 
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downstreamgebruiker in de EU geleverd, die al naar het geval tot verschillende 
dochtermaatschappijen kunnen behoren. De levering van producten binnen een concern 
wordt vaak gecoördineerd door een eenheid die ofwel onderdeel uitmaakt van de 
moedermaatschappij ofwel van een dochtermaatschappij. De voorgestelde groepsregistratie 
zou een geschikte oplossing zijn om kosten en bureaucratie te vermijden.

Amendement 25
ARTIKEL 10, LID 1, ALINEA'S 1 T/M 3

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. 

De Commissie stelt bindende richtsnoeren 
op met het oog op de naleving van de 
mededingingsvoorschriften door de 
bedrijven die een consortium vormen.

Elk lid van het consortium dient 
afzonderlijk de in artikel 9, onder a), 
punten i), ii), iii) en viii), vermelde 
informatie in.

schrappen

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 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. Een 
consortium kan de in artikel 9, onder a), 
punten i) tot iii) vermelde informatie 
gezamenlijk indienen.

Motivering

Richtsnoeren zijn nodig om ondernemingen te ondersteunen bij de vorming en het beheer van 
een consortium en daarbij eventuele schendingen van de mededingingsregels te voorkomen. 
Bij gezamenlijke indiening van gegevens moet het voldoende zijn dat de fabrikant/importeur 
die dit namens anderen doet, een verklaring aflegt in de zin van art. 9, lid 1, onder a), punt 
viii). Ook de in artikel 9, onder a), punten i) tot iii), vermelde informatie moet gezamenlijk 
kunnen worden ingediend als de leden van het consortium daarmee instemmen. Er moet geen 
vast percentage (een derde) voor de registratiekosten worden vastgesteld, omdat anders de 
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vorming van een consortium alleen voor twee partijen interessant zou zijn, omdat zij 
alleen in dat geval van lagere kosten zouden profiteren. Een kostenverdeling zonder vaste 
percentages biedt daarentegen ook voor grotere consortia een stimulans.

Amendement 26
ARTIKEL 10, LID 2

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 27
ARTIKEL 19, LID 1

1. Behoudens artikel 21 mogen uitsluitend 
stoffen die overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van deze titel zijn geregistreerd, 
in de Gemeenschap worden vervaardigd of 
ingevoerd. 

1. Behoudens artikel 21 mogen uitsluitend 
stoffen die overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van deze titel zijn geregistreerd, 
in de Gemeenschap worden vervaardigd of 
ingevoerd. 

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. 
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In het geval van registraties van geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die binnen twee 
maanden voor de desbetreffende uiterste 
termijn van artikel 21 zijn ingediend, als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, mag de registrant
de stof blijven vervaardigen of invoeren 
gedurende drie maanden na die uiterste 
termijn of, indien dat eerder is, tot de 
afwijzing door het ECA.

In het geval van registraties van geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die binnen twee 
maanden voor de desbetreffende uiterste 
termijn van artikel 21 zijn ingediend, als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, mag de registrant 
de stof blijven vervaardigen of invoeren 
gedurende drie maanden na die uiterste 
termijn of, indien dat eerder is, tot de 
afwijzing door het ECA.

Geleidelijk geïntegreerde stoffen die niet 
worden geregistreerd, met inbegrip van 
stoffen voor een specifiek gebruik, worden 
door de betrokken fabrikant of importeur 
binnen 36 maanden na de in artikel 21 
vermelde uiterste termijnen geleidelijk van 
de markt genomen, ook voor dat specifieke 
gebruik.

Motivering

Volgens de tweede alinea moet de gehele productie tot nader order worden gestaakt. Dit zal 
de markt verstoren en dus ook het commercieel beleid van de bedrijven. De productie moet 
doorgaan totdat het ECA anders bepaalt.

Uitsluiting van de markt of van bepaalde toepassingen zou van invloed zijn op een groot 
aantal preparaten en productrecepten en een lange periode van herformulering en validering 
nodig maken. De downstreamgebruikers hebben daarom tijd nodig om hun recepten te 
herformuleren en te valideren, terwijl hun productieactiviteiten doorgaan. Dit is alleen 
mogelijk als de leveranciers extra tijd krijgen tot het moment waarop zij de stof van de markt 
halen.

Amendement 28
ARTIKEL 23, LID 1

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

1. Om onnodige dierproeven te voorkomen 
worden voor de toepassing van deze 
verordening slechts als laatste middel 
proeven op gewervelde dieren uitgevoerd.
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Om de onnodige dubbele uitvoering van 
andere proeven te beperken worden 
registranten met klem aangemoedigd 
onderzoeksresultaten en andere gegevens te 
delen.

Amendement 29
ARTIKEL 23, LID 2

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

2. De uitwisseling en gezamenlijke indiening 
van informatie overeenkomstig deze 
verordening betreft technische gegevens en 
in het bijzonder informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen. Over hun 
marktoptreden, in het bijzonder over 
productiecapaciteiten, geproduceerde of 
omgezette hoeveelheden, ingevoerde 
hoeveelheden of marktaandelen, wisselen de 
registranten geen informatie uit. De 
Commissie stelt richtsnoeren op voor de 
wijze waarop de consortia bij 
gemeenschappelijk gebruik van gegevens 
de concurrentievoorschriften dienen na te 
leven.

Amendement 30
ARTIKEL 23, LID 3

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

3. Voor de uitwisseling van gegevens moet 
een vergoeding worden betaald. In 
uitzonderingsgevallen kunnen
samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen over 
proeven met gewervelde dieren die ten 
minste vijftien jaar eerder voor een 
registratie zijn ingediend, volgens het 
bepaalde in artikel 25 inzake niet 
geleidelijk geïntegreerde stoffen en in 
artikel 28 inzake geleidelijk geïntegreerde 
stoffen door het ECA gratis aan andere 
registranten of potentiële registranten ter 
beschikking worden gesteld.

Motivering
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Om een prikkel voor innovatie te behouden, moet de verplichte uitwisseling van gegevens 
beperkt blijven tot samenvattingen van onderzoeken of globale samenvattingen van 
onderzoeken in het kader waarvan gewervelde dieren zijn gebruikt. Dit is ook de zin van 
artikel 23, lid 4. Bij de verplichte uitwisseling van gegevens moet in verband met 
eigendomsrechten altijd een financiële compensatie worden gegeven. Om deze wetgeving op 
dezelfde lijn te brengen met soortgelijke wetgeving, zoals die inzake biociden, moet de termijn 
waarin een vergoeding moet worden aangeboden tot 15 jaar worden opgetrokken.

Amendement 31
ARTIKEL 23, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. Elke fabrikant, importeur of 
downstream-gebruiker kan een derde als 
vertegenwoordiger aanstellen voor alle 
handelingen in het kader van deze titel.

Motivering

Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben zich om redenen van vertrouwelijkheid en/of om 
praktische redenen door een derde te laten vertegenwoordigen.

Amendement 32
ARTIKEL 24, LEDEN 1 EN 2

1. De leden 2, 3 en 4 zijn van toepassing 
voordat proeven op gewervelde dieren 
worden uitgevoerd om aan de informatie-
eisen voor registratie te voldoen.

schrappen

2. De potentiële registrant raadpleegt de in 
artikel 73, lid 2, onder d), bedoelde 
databank om zich ervan te vergewissen of 
de stof reeds is geregistreerd.

schrappen

Motivering

Deze leden zijn overbodig daar de registrant krachtens lid 3 altijd informatie moet inwinnen 
bij het ECA, zelfs wanneer hij van tevoren de databank heeft doorzocht.

Amendement 33
ARTIKEL 24, LID 3



PE 355.467v03-00 20/43 AD\580143NL.doc

NL

3. De potentiële registrant wint bij het ECA 
informatie in over de vraag of voor de stof 
reeds een registratie is ingediend. Bij dit 
verzoek om informatie verstrekt hij het ECA 
de volgende informatie:

3. Vóór het uitvoeren van proeven op 
gewervelde dieren ter voldoening aan de 
informatieverplichtingen voor de 
registratie, moet de potentiële registrant bij 
het ECA informatie inwinnen over de vraag 
of voor de stof de informatie over proeven 
met gewervelde dieren die hij nodig heeft, 
beschikbaar zijn. Bij dit verzoek om 
informatie verstrekt hij het ECA de volgende 
informatie:

a) zijn identiteit; a) zijn identiteit;

b) de identiteit van de stof, overeenkomstig 
de punten 2.1 en 2.3 van bijlage IV;

b) de identiteit van de stof, overeenkomstig 
de punten 2.1 en 2.3 van bijlage IV;

c) voor welke informatie-eisen hij nieuwe 
onderzoeken met gewervelde dieren moet 
uitvoeren;

c) voor welke informatie-eisen hij nieuwe 
onderzoeken met gewervelde dieren moet 
uitvoeren;

d) voor welke informatie-eisen hij andere 
nieuwe onderzoeken moet uitvoeren.

Motivering

Het speelt geen doorslaggevende rol of in verband met de stof al een registratie heeft 
plaatsgevonden. Veeleer moet het onderzoek zich concentreren op de vraag of er resultaten 
van proeven met gewervelde dieren beschikbaar zijn. Hierbij moet het ECA ook rekening 
houden met proeven die om andere redenen beschikbaar zijn (zie art. 23, lid 1, punt 3).

Bovendien zou de mededeling dat een stof reeds is geregistreerd de potentiële registrant die 
een aanvraag indient informatie opleveren die voor de concurrentie van belang is. Een 
dergelijke mogelijkheid voor marktonderzoek moet worden vermeden. Op proeven met niet-
gewervelde is artikel 23 bis (nieuw) van toepassing.

Amendement 34
ARTIKEL 24, LID 4
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4. Indien de stof niet eerder is geregistreerd, 
stelt het ECA de potentiële registrant 
daarvan in kennis.

4. Indien het ECA over de zekerheid 
beschikt dat de potentiële registrant 
voornemens is de stof te produceren of te 
importeren, moet zij onderzoeken of de 
Commissie reeds beschikt over de 
informatie over de in lid 1, onder c) 
genoemde studies met proeven op 
gewervelde dieren dan wel of reeds een 
voorlopige aanvraag overeenkomstig lid 1 
werd ingediend. Indien dit niet het geval is, 
vraagt het ECA bij de terzake bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten of deze over de 
gegevens of andere informatie beschikken. 
Het ECA deelt de potentiële registrant het 
resultaat van zijn onderzoek mee.

Motivering

Zie de motivering bij lid 3, alinea 1. Marktonderzoek moet worden voorkomen. Bovendien 
betekent de regeling een onnodige bureaucratische last voor het ECA. Het is belangrijk dat 
het ECA zich zekerheid verschaft over de vraag of de aanvrager inderdaad van plan is de stof 
te produceren (voorkomen van marktonderzoek).

Er wordt echter voor gezorgd dat de aanvrager te horen krijgt of bepaalde studies in verband 
met proeven op gewervelde dieren reeds beschikbaar zijn en of soortgelijke vragen door 
concurrenten werden gesteld. Deze laatste informatie is noodzakelijk opdat artikel 25 bis 
functioneert.

Amendement 35
ARTIKEL 24, LID 5

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

5. Indien de stof minder dan tien jaar eerder 
is geregistreerd, neemt het ECA eerst 
contact op met de eerdere registrant(en) om 
vast te stellen of deze instemt (instemmen)
met openbaarmaking van zijn (hun) naam. 
Zo ja, dan deelt het ECA de potentiële 
registrant onverwijld de namen en adressen 
mee van de eerdere registrant(en): Het ECA 
verstrekt hoe dan ook onverwijld gegevens 
over de relevante samenvattingen van 
onderzoeken of globale samenvattingen van 
onderzoeken met gewervelde dieren.

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

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

Het ECA deelt de eerdere registranten 
tegelijkertijd de naam en het adres mee van 
de potentiële registrant.

Het ECA deelt de eerdere registranten 
tegelijkertijd de naam en het adres mee van 
de potentiële registrant of de derde die 
overeenkomstig artikel 23, lid 4, letter a 
(nieuw) is aangewezen om hem te 
vertegenwoordigen.

Motivering

De identiteit van eerdere registranten en van nieuwe registranten moet in beide richtingen 
worden beschermd ingeval door bekendmaking vertrouwelijke zakelijke gegevens openbaar 
zouden kunnen worden.

Amendement 36
ARTIKEL 24, LID 6

6. Indien een andere potentiële registrant 
informatie heeft ingewonnen voor dezelfde 
stof, deelt het ECA beide potentiële 
registranten onverwijld de naam en het adres 
van de andere potentiële registrant mee en 
van de van hen vereiste onderzoeken met 
gewervelde dieren.

6. Indien een andere potentiële registrant 
informatie heeft ingewonnen voor dezelfde 
stof, deelt het ECA, tenzij openbaarmaking 
door de artikelen 102, 115, lid 2, en 116 
wordt beperkt, beide potentiële registranten 
onverwijld de naam en het adres van de 
andere potentiële registrant mee en van de 
van hen vereiste onderzoeken met 
gewervelde dieren.

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de onthulling van de identiteit van eerdere 
registranten van een chemische stof wordt beperkt door de vertrouwelijkheidsplicht zoals 
beschreven/gedefinieerd in de artikelen 1102, 115, lid 2, en 116. In veel industrieën worden 
de gebruikte chemische stoffen als intellectuele eigendom beschouwd. Openbaarmaking van 
een chemische stof zou vertrouwelijke bedrijfsinformatie kunnen onthullen en schadelijk 
kunnen zijn voor het concurrentievermogen van een bedrijf. Derhalve dient de identiteit van 
eerdere registranten aan nieuwe registranten tegen openbaarmaking te worden beschermd.  
Hoewel beperking van proeven met gewervelde dieren wenselijk is, mag dit niet ten koste 
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gaan van vertrouwelijke bedrijfsinformatie van eerdere registranten. De eerdere 
registrant moet kunnen besluiten of hij zijn identiteit en eerdere testdocumentatie aan 
een nieuwe registrant wenst te onthullen. Hetzelfde dient te gelden voor downstream-
gebruikers die betalen voor de registratie van een afzonderlijk downstream gebruik. Deze 
zouden niet verplicht moeten zijn dat gebruik upstream bekend te maken aan de fabrikant van 
de chemische stoffen, indien het doel van de afzonderlijke registratie daardoor te niet wordt 
gedaan.

Amendement 37
ARTIKEL 25, LID 1

-1) Indien er reeds resultaten beschikbaar 
zijn van proeven met gewervelde dieren of 
indien een andere registrant reeds is 
begonnen met de uitvoering van de studies, 
mag de potentiële registrant deze niet 
herhalen of uitvoeren.

-1 bis) In deze gevallen moet het ECA of de 
nationale autoriteit de eigena(a)r(en) van 
de gegevens over proeven op gewervelde 
dieren dan wel degene(n) die de proeven op 
gewervelde dieren uitvoer(t)(en) navragen 
of hij/zij zijn/hun identiteit willen 
openbaren. Bij toestemming moet het ECA 
de potentiële registrant onverwijld op de 
hoogte stellen van de naam en het adres 
van de eigena(a)r(en) van de gegevens over 
proeven op gewervelde dieren dan wel van 
degene(n) die de proeven op gewervelde 
dieren uitvoer(t)(en) en over de vraag of en, 
zo ja, welke relevante samenvattingen van 
onderzoeken of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van proeven op 
gewervelde dieren reeds werden voorgelegd.

- 1 ter) Wordt geen toestemming gegeven, 
dan moet het ECA de in de volgende leden 
beschreven procedure met inachtneming 
van de in artikel 116 bedoelde 
vertrouwelijkheid inleiden.
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1. In het geval van minder dan tien jaar 
eerder geregistreerde stoffen, als bedoeld in 
artikel 24, lid 5, verzoekt de potentiële 
registrant de eerdere registranten om de 
informatie die gebaseerd is op proeven op 
gewervelde dieren die hij voor de registratie 
nodig heeft. Hij kan de registranten vragen 
om informatie over proeven waarbij geen
gewervelde dieren betrokken zijn geweest 
als de eerdere registranten daarvoor een 
positieve verklaring in verband met punt x) 
van artikel 9, onder a), hebben ingediend.

1. De potentiële registrant vraagt in het 
geval dat toestemming door de eerdere 
registrant werd gegeven, de informatie over 
proeven op gewervelde dieren die hij voor 
zijn registratie nodig heeft bij deze(n) aan.

Motivering

Op grond van het Commissievoorstel wordt aan de potentiële registrant die de aanvraag 
indient altijd de identiteit van de vroegere registrant meegedeeld. Deze regeling is in strijd 
met de bescherming van de identiteit van de vroegere registrant. Een automatische 
openbaarmaking van de identiteit is ook in artikel 116 niet vastgelegd. Veeleer moet de vraag 
of de identiteit bekend moet worden gemaakt per geval worden onderzocht. Met de hier 
voorgestelde regeling behoudt de eigenaar van onderzoeksgegevens de mogelijkheid zijn 
identiteit in individuele gevallen vertrouwelijk te houden.

Met dit amendement moet eveneens worden verduidelijkt dat proeven op gewervelde dieren 
niet herhaald mogen worden. 

Vanwege het belang van dit  beginsel is een eigen lid hier op zijn plaats.

De volgende leden bevatten regelingen in verband met een vertrouwelijke uitwisseling van 
gegevens en het delen van de kosten. Hiernaar wordt op deze plaats verwezen. Een dergelijke 
regeling heeft in de praktijk van de Duitse chemische industrie (Wet chemische stoffen) 
bewezen goed te werken.

De eerdere regel dat de toegang tot studies die tenminste 10 jaar eerder werden voorgelegd, 
gratis is, is niet billijk. Het geldende recht voor het aanmelden van nieuwe stoffen voorziet 
alleen in het geval van de set basisgegevens in een gratis gebruik van aanmeldingsgegevens, 
maar niet voor de studies waaraan kosten waren verbonden.

Regelingen voor de uitwisseling van onderzoeksgegevens van niet op dieren uitgevoerde 
proeven zijn thans in artikel 23 bis (nieuw) opgenomen.

Amendement 38
ARTIKEL 25, LID 5
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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) het in artikel 25, 
lid 8 bis bedoelde bedrag te hebben betaald.

Motivering

Het is vreemd dat iedere potentiële registrant 50% van de oorspronkelijke kosten van de 
proefnemingen betaalt, onafhankelijk van de productieomvang en het aantal potentiële of 
vorige registranten. In artikel 25, lid 8 bis (nieuw) is een mechanisme opgenomen voor een 
gelijkmatiger verdeling van de oorspronkelijke kosten van een onderzoek.

Amendement 39
ARTIKEL 25, LID 6

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de in 
lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 
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. 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 het in artikel 25, lid 8 bis 
bedoelde bedrag op de potentiële registrant 
worden gevorderd; die vordering is 
afdwingbaar voor de nationale rechter.

Motivering

Komt voort uit het vorige amendement op artikel 25.

Amendement 40
ARTIKEL 25, LID 8
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8. De wachtperiode na registratie voor de 
nieuwe registrant overeenkomstig artikel 19, 
lid 1, wordt met vier maanden verlengd 
indien de eerdere registrant daartoe een 
verzoek indient.

8. De wachtperiode na registratie voor de 
nieuwe registrant overeenkomstig artikel 19, 
lid 1, wordt verlengd met een termijn die 
evenredig is aan de tijd die vereist is om de 
dienovereenkomstige studies en 
noodzakelijke evaluaties uit te voeren indien 
de eerdere registrant daartoe een verzoek 
indient.

Motivering

De termijn moet een weerspiegeling zijn van de tijd die werkelijk noodzakelijk is om de 
proeven uit te voeren en de relevante gegevens te verzamelen.

Amendement 41
ARTIKEL 25, LID 8 BIS (nieuw)

Het ECA stelt richtsnoeren op voor 
bepaling van de kostendeling in gevallen 
waarin de partijen onderling niet tot 
overeenstemming kunnen komen. Deze 
richtsnoeren moeten eerlijk en helder zijn, 
en zij moeten het aantal betrokken partijen 
en ieders productieomvang weergeven.

Amendement 42
ARTIKEL 26, LID 1

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:

1. Voor de preregistratie van een geleidelijk 
geïntegreerde stof moet de fabrikant of 
importeur die een stof in een hoeveelheid 
van een 1 ton of meer per jaar produceert 
of invoert de volgende informatie in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur voor de opstelling 
van de stoflijsten en voor een gedeeltelijke 
opname in de databank van het ECA bij het 
ECA indienen:

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

a) de overeenkomstig artikel 9, letter a), 
punten i) en ii) voor te leggen informatie 
over de fabrikant of importeur en over de 
stof;



AD\580143NL.doc 27/43 PE 355.467v03-00

NL

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

b) de overeenkomstig artikel 9, letter a), 
punt iii) voor te leggen informatie over het 
gebruik;

c) de beoogde termijn voor de 
registratie/hoeveelheidsklasse;

c) de indeling van de bekende toepassingen 
bij de gebruiks- en blootstellingscategorie 
overeenkomstig bijlage I bis bis;

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;

d) bij de fabrikant of importeur 
beschikbare of bekende fysische en 
chemische gegevens alsmede toxicologische 
gegevens die tenminste de informatie 
overeenkomstig bijlage V bevatten ;

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.

e) de overeenkomstig artikel 9, letter a), 
punt iv) voor te leggen informatie voor de 
indeling en het merken van de stof;

e bis) voorstellen voor verder stofonderzoek 
om duidelijkheid te verkrijgen over een 
bekend of niet uit te sluiten risico, 
voorzover dit de fabrikant of importeur 
bekend is, en
e ter) een voorstel overeenkomstig artikel 9, 
letter c) hoe de stof zou kunnen worden 
ingedeeld.

De potentiële registrant kan de uit hoofde 
van de eerste alinea in te dienen informatie 
beperken tot de eindpunten/eigenschappen 
waarvoor proeven nodig waren.

schrappen

Motivering

Uitgaand van het beginsel "one substance - one registration" moeten voor de risicogeleide 
preregistratie de informatieverplichtingen worden veranderd. Tevens behoeven echter wegens 
de centrale coördinerende rol van het ECA niet alle gegevens door iedere fabrikant en 
importeur te worden voorgelegd, wat de fabrikanten en importeurs, vooral als het om kleine 
en middelgrote ondernemingen gaat, duidelijk ontlast. De eerste kostenbijdrage wordt reeds 
op het tijdstip van de preregistratie gevraagd, omdat het ECA hier reeds werk verricht. De 
hoogte van de kosten voor de registratie kan daardoor eventueel worden beperkt. De 
gegevens worden door het ECA gerelateerd aan de stoffen in stoflijsten opgenomen.

Amendement 43
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ARTIKEL 26, LID 2

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

2. Om een beroep te kunnen doen op de 
termijnen van artikel 21 moet de informatie 
uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening worden ingediend.

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

(a) Het ECA publiceert binnen één maand 
na afronding van de preregistratiefase de 
lijst van de in artikel 26, lid 1, vermelde 
stoffen met vermelding van de naam van de 
stof, het CAS-nummer en een antwoord op 
de vraag of ten minste één producent of 
importeur binnen vijf jaar moet registreren.

b) de in artikel 21, lid 2, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd.

(b) Binnen zes maanden na publicatie van 
de lijst van de geleidelijk geïntegreerde 
stoffen kunnen producenten of importeurs 
overeenkomstig lid 2 bis in uitzonderlijke 
gevallen het ECA op de hoogte brengen 
van aanvullingen of correcties. Zij moeten 
het gebruik van de verlengde termijn
motiveren. Het ECA publiceert de 
definitieve lijst van geleidelijk 
geïntegreerde stoffen opnieuw binnen één 
maand.

Motivering

Uitgaand van het beginsel "one substance - one registration" moeten voor de risicogeleide 
preregistratie de informatieverplichtingen worden veranderd. Tevens behoeven echter wegens 
de centrale coördinerende rol van het ECA niet alle gegevens door iedere fabrikant en 
importeur te worden voorgelegd, wat de fabrikanten en importeurs, vooral als het om kleine 
en middelgrote ondernemingen gaat, duidelijk ontlast. De eerste kostenbijdrage wordt reeds 
op het tijdstip van de preregistratie gevraagd, omdat het ECA hier reeds werk verricht. De 
hoogte van de kosten voor de registratie kan daardoor eventueel worden beperkt. De 
gegevens worden door het ECA gerelateerd aan de stoffen in stoflijsten opgenomen.

Amendement 44
ARTIKEL 26, LID 3

3. Registranten die de uit hoofde van lid 1 
vereiste informatie niet indienen, kunnen 
zich niet op artikel 21 beroepen.

3. Bij de indiening van de 
preregistratiedocumenten moet een 
kostenbijdrage worden betaald waarop een 
reductie mogelijk is naar aanleiding van de 
verstrekte informatie.

Motivering
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Uitgaand van het beginsel "one substance - one registration" moeten voor de risicogeleide 
preregistratie de informatieverplichtingen worden veranderd. Tevens behoeven echter wegens 
de centrale coördinerende rol van het ECA niet alle gegevens door iedere fabrikant en 
importeur te worden voorgelegd, wat de fabrikanten en importeurs, vooral als het om kleine 
en middelgrote ondernemingen gaat, duidelijk ontlast. De eerste kostenbijdrage wordt reeds 
op het tijdstip van de preregistratie gevraagd, omdat het ECA hier reeds werk verricht. De 
hoogte van de kosten voor de registratie kan daardoor eventueel worden beperkt. De 
gegevens worden door het ECA gerelateerd aan de stoffen in stoflijsten opgenomen.

Amendement 45
ARTIKEL 26, LID 4

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 
bedoelde informatie in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur bij het ECA indienen.

schrappen

Motivering

Uitgaand van het beginsel "one substance - one registration" moeten voor de risicogeleide 
preregistratie de informatieverplichtingen worden veranderd. Tevens behoeven echter wegens 
de centrale coördinerende rol van het ECA niet alle gegevens door iedere fabrikant en 
importeur te worden voorgelegd, wat de fabrikanten en importeurs, vooral als het om kleine 
en middelgrote ondernemingen gaat, duidelijk ontlast. De eerste kostenbijdrage wordt reeds 
op het tijdstip van de preregistratie gevraagd, omdat het ECA hier reeds werk verricht. De 
hoogte van de kosten voor de registratie kan daardoor eventueel worden beperkt. De 
gegevens worden door het ECA gerelateerd aan de stoffen in stoflijsten opgenomen.

Amendement 46
ARTIKEL 26, LID 5
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5. Het ECA neemt de overeenkomstig de 
leden 1 tot en met 4 ingediende informatie op 
in een databank. Het verleent fabrikanten en 
importeurs die overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 informatie over een stof hebben 
ingediend, toegang tot de over die stof 
beschikbare gegevens. De bevoegde 
instanties van de lidstaten hebben eveneens 
toegang tot deze gegevens.

5. Het ECA neemt de overeenkomstig de 
leden 1 tot en met 4 ingediende informatie op 
in een databank. Tenzij openbaarmaking 
wordt beperkt door de artikelen 102, 115, 
lid 2, en 116, verleent het fabrikanten en 
importeurs die overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 4 informatie over een stof hebben 
ingediend, toegang tot de over die stof 
beschikbare gegevens. De bevoegde 
instanties van de lidstaten en de downstream-
gebruikers hebben eveneens toegang tot 
deze gegevens.

Amendement 47
ARTIKEL 26 BIS (nieuw)

Artikel 26 bis

Bevoegdheid en rechtsbescherming

1. Tenzij anders bepaald, is het ECA 
bevoegd tot het nemen van besluiten uit 
hoofde van deze titel. 

2. Tegen besluiten van het ECA kan beroep 
worden ingesteld in overeenstemming met 
de artikelen 87, 88 en 89.

Motivering

De bevoegdheid van het ECA voor titel III moet voor alle duidelijkheid expliciet worden 
genoemd. In plaats van een opsomming te geven dient het recht op beroep tegen besluiten van 
het ECA hier centraal worden vastgelegd.

Amendement 48
ARTIKEL 27

Artikel 27 schrappen

Informatie-uitwisselingsforums voor 
stoffen
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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).
2. Elk SIEF heeft tot doel de dubbele 
uitvoering van proeven tot een minimum te 
beperken door informatie uit te wisselen. 
De deelnemers aan een SIEF verstrekken 
bestaande onderzoeksverslagen aan de 
overige deelnemers, reageren op verzoeken 
van andere deelnemers om informatie, 
stellen gezamenlijk vast of er behoefte is 
aan nadere onderzoeken en regelen de 
uitvoering van die onderzoeken.

Motivering

Gezien de centrale rol van het ECA bij het samenvoegen van de informatiestromen kan dit 
artikel worden geschrapt. Daarmee zijn ook de veelbesproken voornamelijk civielrechtelijke 
problemen in dit verband uit de wereld.

Amendement 49
ARTIKEL 29, LID 1, ALINEA 1 BIS (nieuw)

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 50
ARTIKEL 29, LID 3
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3. Wanneer een preparaat overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn 1999/45/EG 
niet aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, maar in een afzonderlijke 
concentratie van ≥ 1 gewichtspercent voor 
niet-gasvormige preparaten en ≥ 0,2 
volumepercent voor gasvormige preparaten 
ten minste één stof met gevaarlijke effecten 
voor de gezondheid of het milieu dan wel één 
stof waarvoor in de Gemeenschap grenzen 
voor de blootstelling op het werk zijn 
vastgesteld, bevat, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van dat preparaat, dat wil zeggen de 
fabrikant, importeur, downstreamgebruiker 
of distributeur, op verzoek van een 
downstreamgebruiker een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis.

3. Wanneer een preparaat overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn 1999/45/EG 
niet aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, maar in een afzonderlijke 
concentratie van ≥ 1 gewichtspercent voor 
niet-gasvormige preparaten en ≥ 0,2 
volumepercent voor gasvormige preparaten 
ten minste één stof met gevaarlijke effecten 
voor de gezondheid of het milieu dan wel één 
stof waarvoor in de Gemeenschap grenzen 
voor de blootstelling op het werk zijn 
vastgesteld, bevat, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van dat preparaat, dat wil zeggen de 
fabrikant, importeur, downstreamgebruiker 
of distributeur, een veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig bijlage I bis.

Motivering

Voor gevaarlijke stoffen moet automatisch een veiligheidsinformatieblad aan de volgende 
downstreamgebruiker worden gestuurd.

Amendement 51
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
worden elektronisch ter beschikking 
gesteld.

Motivering

Gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn het belangrijkste instrument voor een 
gestructureerde informatieoverdracht van de risicobeheersmaatregelen, de 
blootstellingsrichtwaarden en de gebruiksvoorwaarden.

Amendement 52
ARTIKEL 29, LID 8, INLEIDENDE FORMULE
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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 beschikbaar werd 
gesteld, overeenkomstig de eisen in artikel 
29, lid 6. De leveranciers passen het 
onverwijld aan in de volgende gevallen:

Motivering

Het zou overbodige moeite zijn uitsluitend omdat de verordening van kracht werd opnieuw 
veiligheidsinformatiebladen te moeten sturen, ofschoon de consumenten hierover reeds 
beschikken.

Amendement 53
ARTIKEL 30, LID 1, LETTERS A) T/M D)

a) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
b) een vermelding of de stof 
vergunningplichtig is en de bijzonderheden 
van eventuele in deze toeleveringsketen 
krachtens titel VII verleende of geweigerde 
vergunningen;

b) een vermelding of de stof 
vergunningplichtig is en de bijzonderheden 
van eventuele in deze toeleveringsketen 
krachtens titel VII verleende of geweigerde 
vergunningen;

c) de bijzonderheden van eventuele krachtens 
titel VIII opgelegde beperkingen;

c) de bijzonderheden van eventuele krachtens 
titel VIII opgelegde beperkingen;

d) andere beschikbare relevante informatie 
over de stof die nodig is voor de vaststelling 
en toepassing van passende 
risicobeheersmaatregelen.

d) andere beschikbare relevante informatie 
over de stof die nodig is voor de vaststelling 
en toepassing van passende 
risicobeheersmaatregelen bij de downstream-
gebruikers.

Motivering

Het is niet consequent de eis te stellen dat registratienummers voor niet-geclassificeerde 
stoffen in het veiligheidsinformatieblad moeten worden opgenomen wanneer dit blijkbaar niet 
vereist is voor geclassificeerde stoffen. De gegevens waarom het gaat, kunnen vertrouwelijk 
zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot preparaten.

Amendement 54
ARTIKEL 30, LID 2, ALINEA 1
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2. De informatie wordt uiterlijk ten tijde van 
de eerste levering van de stof na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
schriftelijk verstrekt. Deze informatie wordt 
door de leveranciers in de volgende situaties 
onverwijld aangepast en downstream 
verstrekt:

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

a) zodra nieuwe gegevens beschikbaar 
komen die nodig kunnen zijn om passende 
risicobeheersmaatregelen vast te stellen en 
toe te passen;

a) zodra nieuwe gegevens beschikbaar 
komen die nodig kunnen zijn om passende 
risicobeheersmaatregelen vast te stellen en 
toe te passen;

b) nadat de stof is geregistreerd; b) indien de stof is geregistreerd;

c) nadat een vergunning is verleend of 
geweigerd;

c) indien een vergunning is verleend of 
geweigerd;

d) nadat een beperking is opgelegd. d) indien een beperking is opgelegd.

Motivering

Aanpassing aan de moderne technologie.

Amendement 55
ARTIKEL 31, INLEIDENDE FORMULE

Alle actoren in de toeleveringsketen van een 
stof of preparaat verstrekken de volgende 
informatie aan de vorige actor of distributeur 
in de toeleveringsketen:

Tenzij hierdoor vertrouwelijke informatie 
zoals beschermd door artikel 116 openbaar 
wordt gemaakt, verstrekken alle actoren in 
de toeleveringsketen van een stof of 
preparaat de volgende informatie aan de 
vorige actor of distributeur in de 
toeleveringsketen:

Motivering

Er moet een uitzonderlijk worden gemaakt ten aanzien van het verstrekken van informatie aan 
vorige actoren in de toeleveringsketen als hierdoor vertrouwelijke informatie openbaar zou 
worden gemaakt over de downstreamgebruiker of zijn bijzondere toepassing van de chemische 
stof. Dit kan situaties voorkomen waarin de fabrikant informatie over een dergelijke 
toepassing aan de concurrenten van de downstream-gebruiker zou kunnen doorgeven.

Amendement 56
ARTIKEL 31 BIS (nieuw)
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Artikel 31 bis

Verplichting tot het geven van informatie 
over stoffen in voorwerpen 

1. Een actor in de toeleveringsketen voor 
stoffen en preparaten die in een voorwerp 
een stof verwerkt die voldoet aan de criteria 
zoals bedoeld in artikel 54 (a) t/m d)), 
geïdentificeerd is overeenkomstig artikel 
54, onder f) dan wel voldoet aan de criteria 
voor het opstellen van 
veiligheidsinformatiebladen en/of 
informatie overeenkomstig de artikelen 29 
en 30, verstrekt desgevraagd deze 
informatie samen met het 
veiligheidsinformatieblad aan professionele 
cliënten die daarna met dit voorwerp 
omgaan.
2. Een leverancier van een voorwerp 
verstrekt informatie aan een consument 
over de aanwezigheid van een stof in het 
voorwerp als de stof voldoet aan de criteria 
voor het verlenen van vergunningen 
overeenkomstig artikel 54 of de criteria 
voor het verzamelen van informatie 
overeenkomstig de artikelen 29 en 30 
indien deze informatie in een individueel 
geval door de consument wordt 
aangevraagd.

Motivering

REACH is erop gericht een informatiestroom via de toeleveringsketen van de producent van 
chemische stoffen naar de downstreamgebruikers van chemische stoffen te verkrijgen. Met dit 
amendement wordt ervoor gezorgd dat de noodzakelijke informatie via de toeleveringsketen 
wordt doorgegeven zodat het risicobeheer en de eerbiediging van andere 
Gemeenschapswetgeving verbeteren.

Amendement 57
ARTIKEL 33
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Alle actoren in de toeleveringsketen 
verzamelen alle informatie die zij nodig 
hebben om hun verplichtingen krachtens deze 
verordening te vervullen en houden die 
informatie beschikbaar gedurende ten minste 
tien jaar nadat zij de stof, als zodanig of in 
een preparaat, voor het laatst hebben 
vervaardigd, ingevoerd, geleverd of gebruikt.
Deze informatie wordt, onverminderd de 
titels II en VI, door elke actor in de 
toeleveringsketen op verzoek onverwijld 
verstrekt of beschikbaar gesteld aan een 
bevoegde instantie van de lidstaat waar die 
actor in de toeleveringsketen is gevestigd of
aan het ECA. 

Alle actoren in de toeleveringsketen 
verzamelen alle informatie die zij nodig 
hebben om hun verplichtingen krachtens deze 
verordening te vervullen en houden die 
informatie beschikbaar gedurende ten minste 
vijf jaar nadat zij de stof, als zodanig of in 
een preparaat, voor het laatst hebben 
vervaardigd, ingevoerd, geleverd of gebruikt.
Deze informatie wordt, onverminderd de 
titels II en VI, door elke actor in de 
toeleveringsketen op verzoek onverwijld 
verstrekt of beschikbaar gesteld 
(schrapping) aan het ECA.

Motivering

De verplichting alle REACH-informatie tien jaar na de laatste productie, invoer, levering en 
toepassing van een stof te moeten bewaren, betekent voor kleine en middelgrote 
ondernemingen een aanzienlijke bureaucratische last. De termijn moet daarom tot vijf jaar 
worden verminderd.

Amendement 58
ARTIKEL 34, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Alvorens tot n toepassing van een stof 
over te gaan, vergewist de 
downstreamgebruiker zich ervan of zijn 
toepassing overeenkomt met een in de 
registratie beoordeelde of een in de lijst van 
stoffen overeenkomstig artikel 26 bis, leden 
3 t/m 5 vermelde gebruiks- en 
blootstellingscategorie.

Motivering

De downstream-gebruiker moet zich ervan vergewissen of zijn toepassing kan worden 
ingedeeld bij een geregistreerde of gepreregistreerde gebruiks- en blootstellingscategorie.

Amendement 59
ARTIKEL 34, LID 2



AD\580143NL.doc 37/43 PE 355.467v03-00

NL

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 dat niet in 
overeenstemming is met een beoordeelde of 
gepreregistreerde gebruiks- of 
blootstellingscategorie 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 in zijn chemische 
veiligheidsbeoordeling resp. bij de 
vaststelling van het 
veiligheidsinformatieblad het gebruik bij 
een gebruiks- en blootstellingscategorie 
overeenkomstig bijlage I bis bis in te delen 
alsmede een blootstellingsbeoordeling voor 
dit gebruik op te stellen.

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 34, lid bis.

Amendement 60
ARTIKEL 34, LID 4, ALINEA'S 1 EN 2

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 voor elk 
gebruik dat niet overeenkomt met een 
gebruiks- of blootstellingscategorie in de 
zin van artikel 3, lid 30 die hem in een 
veiligheidsinformatieblad zijn verstrekt een 
eigen veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig bijlage I bis op dat 
rekening houdt met dit afwijkende gebruik. 
Hij moet daarbij zijn afwijkende gebruik 
indelen bij een gebruiks- en 
blootstellingscategorie overeenkomstig 
bijlage I bis bis. Het bovenstaande geldt 
alleen voor stoffen die in hoeveelheden van 
niet minder dan 1 ton per jaar worden 
gebruikt.
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Indien de downstreamgebruiker een 
blootstellingsscenario toepast of aanbeveelt 
dat ten minste de voorwaarden omvat die 
beschreven zijn in het aan hem verstrekte 
blootstellingsscenario, hoeft hij geen 
chemisch veiligheidsrapport op te stellen.

Indien de downstreamgebruiker een stof 
binnen een aangegeven 
blootstellingscategorie gebruikt of  j een 
dergelijke categorie aanbeveelt, dan hoeft 
hij geen chemisch veiligheidsrapport op te 
stellen.

Motivering

Van een downstream-gebruiker is het opstellen van een veiligheidsbeoordeling vaak teveel 
gevraagd; het opstellen van een veiligheidsinformatieblad is voldoende.

Amendement 61
ARTIKEL 34, LID 5

5. Door elke downstreamgebruiker worden 
passende maatregelen vastgesteld, toegepast 
en, indien dat passend is, aanbevolen om de 
risico’s afdoende te beheersen die vastgesteld 
zijn in:
a) de aan hem verstrekte 
veiligheidsinformatiebladen, of
b) zijn eigen chemische 
veiligheidsbeoordeling.

5. Door elke downstreamgebruiker worden 
passende maatregelen vastgesteld, toegepast 
en, indien dat passend is, aanbevolen om de 
risico’s afdoende te beheersen die in zijn 
veiligheidsinformatieblad zijn vastgesteld.

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 34, lid 4.

Amendement 62
ARTIKEL 34, LID 6

6. Downstreamgebruikers zorgen ervoor dat 
hun chemische veiligheidsrapporten steeds 
beschikbaar zijn en worden bijgewerkt.

6. Downstreamgebruikers zorgen ervoor dat 
hun veiligheidsinformatiebladen steeds 
beschikbaar zijn en worden bijgewerkt.

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 34, lid 4.

Amendement 63
ARTIKEL 34, LID 7

7. Artikel 13, leden 2 en 5, is van 
overeenkomstige toepassing.

schrappen

Motivering
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Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 34, lid 4.

Amendement 64
ARTIKEL 34 BIS (nieuw)

Artikel 34 bis
Bevordering van proefmethoden zonder 

dieren

In overeenstemming met de doelstelling 
proef methoden zonder dieren te 
bevorderen, moeten de Commissie, de 
lidstaten en het bedrijfsleven de financiële 
middelen en de inspanningen verhogen om 
de ontwikkeling en de validatie van 
vervangende methoden voor dierproeven 
bespoedigen.

Motivering

Het doel van deze verordening om vervangingsmethoden voor dierproeven te bevorderen, 
moet in de tekst van de verordening worden weerspiegeld, met name gezien het huidige 
gebrek aan financiële middelen en aan inspanningen en de  langzame vooruitgang bij de 
ontwikkeling en goedkeuring van alternatieve methoden.

Amendement 65
ARTIKEL 35, TITEL EN LID 1

Verplichting voor downstreamgebruikers om 
informatie te melden

Verplichting voor downstreamgebruikers om 
informatie te melden aan het ECA

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. Indien overeenkomstig artikel 34, lid 2 
voorzien is in een gebruik dat afwijkt van 
een door de fabrikant of importeur 
beoordeelde gebruiks- en 
blootstellingscategorie, dan moet voor 
aanvang van het afwijkende gebruik een 
mededeling aan het ECA worden gedaan.

Motivering
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Staat in verband met het amendement op artikel 34.

Amendement 66
ARTIKEL 35, LID 2

2. De downstreamgebruiker vermeldt, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur, de volgende 
informatie:

2. De downstreamgebruiker vermeldt, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur, de volgende 
informatie:

a) zijn identiteit en contactgegevens; a) zijn identiteit en contactgegevens;

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

b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers of het 
preregistratienummer overeenkomstig 
artikel 26 bis, lid 1, indien beschikbaar;

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

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

d) de identiteit van de fabrikant(en) of 
importeur(s), indien bekend; 

d) de identiteit van de fabrikant(en) of 
importeur(s), indien bekend; 

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

e) een beknopte algemene beschrijving van 
de vormen van gebruik met inbegrip van de 
bijbehorende gebruiks- en 
blootstellingscategorieën overeenkomstig 
bijlage I bis bis;

f) een voorstel voor aanvullende proeven op 
gewervelde dieren, indien hij die nodig acht 
om zijn chemische veiligheidsbeoordeling 
te completeren.

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 34, lid 4.

Amendement 67
ARTIKEL 64, LID 1
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1. Een stof als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp waarvoor in bijlage XVI een 
beperking is opgenomen, mag niet worden 
vervaardigd, in de handel worden gebracht of 
worden gebruikt tenzij aan de voorwaarden 
van die beperking wordt voldaan. Dit geldt
niet voor de vervaardiging, het in de handel 
brengen en het gebruik van een stof bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés in hoeveelheden van 
maximaal 1 ton per jaar.

1. Een stof als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp waarvoor in bijlage XVI een 
beperking is opgenomen, mag niet worden 
vervaardigd, in de handel worden gebracht of 
worden gebruikt tenzij aan de voorwaarden 
van die beperking wordt voldaan. Dit geldt 
niet voor de vervaardiging, het in de handel 
brengen en het gebruik van een stof bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés in hoeveelheden die 
noodzakelijk zijn voor onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés.

Motivering

Een maximale hoeveelheid is niet doelmatig . Kwantitatieve beperkingen moeten afgestemd 
zijn op het gebruiksdoel.

Amendement 68
ARTIKEL 66, LID 3

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

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

a) opmerkingen over de dossiers en 
voorgestelde beperkingen te maken;

a) opmerkingen over de dossiers en 
voorgestelde beperkingen te maken;

b) een sociaal-economische analyse van de 
voorgestelde beperkingen, of informatie die 
daartoe kan bijdragen, in te dienen, waarbij 
de voor- en nadelen van de voorgestelde 
beperkingen worden onderzocht. Deze 
analyse moet met de voorschriften van 
bijlage XV overeenstemmen.

b) een sociaal-economische analyse van de 
voorgestelde beperkingen, of informatie die 
daartoe kan bijdragen, in te dienen, waarbij 
de voor- en nadelen van de voorgestelde 
beperkingen worden onderzocht. Deze 
analyse moet met de voorschriften van 
bijlage XV overeenstemmen.
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(b bis) Het Agentschap deelt 
onmiddellijk/onverwijld mede/ maakt op 
zijn website bekend dat een lidstaat of de 
Commissie voornemens zijn een 
beperkingsprocedure op gang te brengen 
en het stelt de indieners van een registratie 
van de stof in kwestie op de hoogte.

Motivering

De dossiers kunnen vertrouwelijke zakelijke/door het auteursrecht beschermde gegevens 
bevatten. Door de inhoud ervan wordt een definitief besluit niet uitgesloten en deze inhoud 
kan dan ook verkeerd worden uitgelegd of misbruikt alvorens een definitief besluit wordt 
genomen.

Beperkingen zijn ook zonder kwantitatieve beperkingen van toepassing d.w.z. onder één ton 
per jaar. De bedrijven die hebben geregistreerd, maar ook de bedrijven die niet hoeven te 
registreren (minder dan 1t/j) of nog niet hoeven te registreren ten gevolge van de 
verschillende termijnen die gelden voor de hoogte van het tonnage, hebben het recht op de 
hoogte te worden gesteld.

Amendement 69
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. De 
gepubliceerde adviezen bevatten geen 
vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Amendement 70
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 voor de 
aanvraag specifieke termijnen en 
productiecycli.

Motivering

In verband met het voor beperkingen/vergunning gehanteerde tijdschema moet rekening 
worden gehouden met termijnen en productiecycli die specifiek zijn voor de aanvraag. Voor 
sommige toepassingen kunnen wettelijke beperkingen op het gebruik van stoffen vroegtijdig 
mogelijk zijn, terwijl voor andere, gezien de termijnen en productiecycli, meer tijd nodig is. 
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Om de kosten te beperken en de voordelen zo hoog mogelijk op te voeren, moet bij 
besluiten met deze elementen rekening worden gehouden.

Amendement 71
ARTIKEL 116, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd:

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd, tenzij hiervoor 
met betrekking tot bepaalde producenten 
of importeurs aanleiding is:

Motivering

Individuele uitzonderingen op de niet-vertrouwelijkheidsregel moeten mogelijk zijn. In deze 
individuele gevallen moet de producent/importeur de argumenten kunnen uiteenzetten voor
vertrouwelijke behandeling zelfs van informatie zoals bedoeld in artikel 116, lid 1.

Amendement 72
ARTIKEL 116, LID 1, LETTER C)

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

schrappen

Motivering

Informatie betreffende stoffen op de Einecs-lijst is reeds openbaar. Ze moet niet nog eens in 
andere gegevensbestanden worden opgenomen omdat dat neerkomt op duplicatie van werk.

Amendement 73
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 
zowel hogerop en lagerop in de 
toeleveringsketen en tussen alle actoren in 
de keten.

Motivering

REACH voorziet niet in vertrouwelijkheid tussen alle actoren in de toeleveringsketen. 
Hiermee moet rekening worden gehouden en hiervoor moet worden gezorgd.

Amendement 74
ARTIKEL 116, LID 2, LETTER D BIS) (nieuw)
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(d bis) de precieze identiteit van eerdere 
registranten van een chemische stof;

Amendement 75
ARTIKEL 116, LID 2, LETTER D TER) (nieuw)

(d ter) rechtstreeks door een 
downstreamgebruiker geregistreerd 
gebruik.

Amendement 76
ARTIKEL 117, INLEIDENDE FORMULE EN LETTER A)

Niettegenstaande de artikelen 115 en 116 
mag de informatie die het ECA krachtens 
deze verordening ontvangt aan een regering 
of orgaan van een derde land of een 
internationale organisatie bekend worden 
gemaakt ingevolge een overeenkomst die 
tussen de Gemeenschap en de betrokken 
derde is gesloten krachtens Verordening 
(EG) nr. 304/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad of krachtens 
artikel 181 A, lid 3, van het Verdrag, mits 
aan beide onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

Niettegenstaande de artikelen 115 en 116 
mag de informatie die het ECA krachtens 
deze verordening ontvangt aan een regering 
of regeringsinstelling van een derde land of 
een internationale regeringsorganisatie
bekend worden gemaakt ingevolge een 
overeenkomst die tussen de Gemeenschap en 
de betrokken derde is gesloten krachtens 
Verordening (EG) nr. 304/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad of krachtens 
artikel 181 A, lid 3, van het Verdrag, mits 
aan beide onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

a) de overeenkomst heeft tot doel samen te 
werken bij de uitvoering of het beheer van 
wetgeving betreffende chemische stoffen 
waarop deze verordening betrekking heeft;

a) de overeenkomst heeft tot doel 
samenwerking op regeringsniveau bij de 
uitvoering of het beheer van wetgeving 
betreffende chemische stoffen waarop deze 
verordening betrekking heeft;

Motivering

Om frauduleus gebruik van informatie te vermijden, moet duidelijk worden aangegeven dat 
artikel 117 ("Samenwerking") alleen betrekking heeft op nationale en internationale 
regeringsinstanties.

Amendement 77
ARTIKEL 120
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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.

De bevoegde instanties van de lidstaten 
informeren het grote publiek, op basis van 
de door het ECA vastgestelde richtsnoeren,
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

Ten eerste moet informatieverschaffing aan de burgers door de nationale bevoegde 
autoriteiten niet ongecoördineerd gebeuren, waardoor iedere bevoegde instantie voor zich op 
haar eigen wijze kan voorlichten. Ten tweede, moeten de bevoegde autoriteiten over 
richtsnoeren beschikken waarin staat hoe en in welke situaties zij informatie moeten 
verschaffen en hoe de beschermende maatregelen die moeten worden genomen, dienen te 
worden omschreven.

Amendement 78
ARTIKEL 121

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. Met name het midden- en 
kleinbedrijf (MKB )en 
downstreamgebruikers wordt betrokken en 
voorgelicht.

Motivering

Met name MKB en downstreamgebruikers hebben mogelijkerwijs hulp nodig bij het voldoen 
aan hun verplichtingen uit hoofde van REACH.
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