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BEKNOPTE MOTIVERING

Het doel van een gemeenschappelijk beleid inzake chemische stoffen op de Europese 
binnenmarkt is onomstreden.

De omzetting van dit doel moet uitvoerbaar zijn en niet teveel kosten met zich meebrengen, om 
het concurrentievermogen, de innovatiekracht en de rechtszekerheid enerzijds en de 
bescherming van het milieu en de gezondheid anderzijds te waarborgen.

De belangrijkste problemen van het Commissievoorstel zijn gelegen in de economische 
gevolgen. Het is te bureaucratisch, te uitgebreid en te duur.

Naar het zich laat aanzien is een geheel andere opzet dan de door de Commissie gekozen 
kwantitatieve aanpak, nodig. Daartoe behoren met name OSOR ("één stof - één registratie), 
een op risico's gebaseerde opzet, eventueel gecombineerd met een kwantitatieve aanpak 
(blootstellingsgerelateerde omvang van de controle-eisen in plaats van gegevenseisen 
gerelateerd naar hoeveelheden), prioriteitsstelling op basis van het potentiële risico en 
toepassingscategorieën.

Met het oog op de noodzakelijke ingrijpende wijzigingen lijkt het niet zinvol, wanneer elke 
medeadviserende commissie zich hiermee uitgebreid gaat bezighouden. Overigens werpen ook 
de nieuwe werkwijzen weer nieuwe - ook juridische - problemen op, die te zijner moeten 
worden onderzocht.

De Commissie juridische zaken wil zich derhalve in zijn uiteenzettingen beperken tot de 
gebieden die met name onder haar bevoegdheid vallen.

Juridische aspecten:

De commissie is het eens met de keuze van artikel 95 EGV als rechtsgrondslag  en met de 
keuze van een verordening als wettelijk instrument.

Chemische stoffen worden internationaal verhandeld en kunnen ook leiden tot 
grensoverschrijdende vervuiling. De lidstaten alleen kunnen de gestelde doelen niet bereiken. 
Het subsidiariteitsbeginsel is gewaarborgd.

Een zeer groot aantal economische aspecten, die niet alleen de chemische industrie maar het 
gehele Europese bedrijfsleven betreffen (concurrentienadelen voor alle producten, die worden 
vervaardigd met behulp van chemische stoffen), zijn - ook vanuit juridisch oogpunt - van 
belang, omdat daarmee het proportionaliteitsbeginsel kan worden overtreden.

Dat geldt vooral wanneer geringe hoeveelheden door hoge eisen onevenredig duur worden en 
daardoor de facto niet meer kunnen worden geproduceerd.

Er moet ook vooral worden gelet op een heldere wettelijke formulering en op bescherming van 
de intellectuele eigendom.

Door de nieuwe aanpak waarover thans van gedachten wordt gewisseld, kan ook juist met 
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deze bezwaren - ook de juridische bezwaren - rekening worden gehouden.

Detailkwesties:

1) Relatie met andere communautaire wettelijke maatregelen:

De commissie stelt voor alle gebieden die reeds het voorwerp zijn van andere Europese 
wettelijke maatregelen, uit het toepassingsgebied van artikel 2 van REACH te laten, om 
dubbele en concurrerende regelingen te voorkomen.

2) Opvolgende gebruikers:

Het voorstel van de Commissie betreft in grote mate ook de opvolgende gebruikers. Wanneer 
gebruikers deelnemen aan de registratie van een producent, zijn zij gedwongen deze eventueel 
ook inzage te verschaffen in recepturen en bedrijfsgeheimen. Waneer zij dit willen voorkomen, 
moeten zij de stof zelf registreren. De daarmee gepaard gaande enorme kosten zijn 
onevenredig.

3) Positie van het agentschap:

De positie van het agentschap moet worden versterkt om te zorgen voor uniformiteit bij de 
uitvoering van de verordening.

4) Rechtsmiddelen:

Uit oogpunt van rechtsbescherming moet tegen elk besluit van het agentschap beroep door de 
betrokkenen mogelijk zijn.

5) Dierproeven:

De commissie is ingenomen met het feit dat door het gezamenlijk gebruik van de gegevens van
dierproeven het aantal dierproeven zal worden gereduceerd. Anderzijds vormt de 
bekendmaking van de gegevens van proeven met gewervelde dieren een aanzienlijke ingreep in 
eigendomsrechten. De termijn voor de bekendmaking moet tot 15 jaar worden verlengd.

6) Gegevensbescherming/bescherming van de knowhow:

Bij de omgang met de gegevens die worden ingewonnen moet een afweging worden gemaakt 
tussen de noodzakelijke transparantie van gevaarlijke stoffen enerzijds en 
gegevensbescherming en eigendomsrechten anderzijds. Er moet voor worden gezorgd dat 
vertrouwelijke gegevens niet gepubliceerd en doorgegeven worden en de bescherming van de 
gegevens van bedrijven en transacties gewaarborgd is.

Bovendien moet het voor de registrant mogelijk zijn bepaalde informatie vertrouwelijk te 
behandelen, wanneer de publicatie voor hem economische schade zou opleveren en publicatie 
niet om redenen van openbaar belang noodzakelijk is.

De voortgang van de beraadslagingen in de Commissie, de Raad en het Europees Parlement 
moet thans worden gevolgd om uiteindelijk samen een optimale aanpak te vinden en ten 
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1 PB C ....

uitvoer te leggen. Een nieuwe toetsing blijft te zijner tijd mogelijk.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische 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
ARTIKEL 2, LID 1, LETTER C BIS) (nieuw)

c bis) stoffen, preparaten of voorwerpen die 
geclassificeerd zijn als afvalstoffen en 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 
maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 
75/442/EEG betreffende afvalstoffen1, of 
secundaire grondstoffen die zijn verkregen 
uit voor nuttige toepassing bestemde 
afvalstoffen dan wel worden gebruikt als 
energiebron, zoals bedoeld in artikel 3, lid 
1, punt ii, van Richtlijn 91/156/EEG.
________________________
1 PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32

Motivering

De sectorale wetgeving voor afvalstoffen is vergelijkbaar met REACH-bepalingen ten aanzien 
van de bescherming van de gezondheid en het milieu. Afvalstoffen zijn bovendien vrijgesteld 
van vergunningen en beperkingen, maar niet van registratie. Registratie van afvalstoffen 
dient geen doel en dient niet in de REACH-verordening te worden opgenomen. Hetzelfde 
geldt voor secundaire grondstoffen, die reeds zijn gereguleerd in Richtlijn 91/156/EEG.

Amendement 2
ARTIKEL 2, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op stoffen die worden gebruikt:
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a) in medische producten voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 726/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
alsmede van de Richtlijnen 2001/82/EG en 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad;

b) in levensmiddelen in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1788/2002 van de 
Commissie, met inbegrip van 
levensmiddelenadditieven in de zin van 
Richtlijn 89/107/EEG van de Raad en van 
aromastoffen overeenkomstig de definitie 
in Beschikking 1999/217/EG van de 
Commissie en als levensmiddel 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1788/2002;

c) in diervoeding in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1831/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad, met inbegrip van de 
toevoegingsmiddelen in de veevoeding in de 
zin van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad;

d) in diervoeding in de zin van Richtlijn 
82/471/EEG van de Raad;

e) in medische producten;
f) in materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen in de zin van Richtlijn 
89/109/EEG van de Raad;

g) in gewasbeschermingsmiddelen in de zin 
van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad;

h) in biociden in de zin van Richtlijn 
98/8/EG van de Raad;

i) in cosmetische producten in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
76/768/EEG van de Raad;

j) in medische hulpmiddelen in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 93/42/EEG 
van de Raad en Richtlijn 98/79/EG van het 
Europees Parlement en de Raad;
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k) in materialen die met levensmiddelen in 
contact komen in het toepassingsgebied 
van Verordening (EG) nr. 1935/2004.

Motivering

Deze uitzonderingen gelden niet alleen voor titel 2 maar voor de gehele verordening. 
Bovendien mogen stoffen alleen worden opgenomen, als zij voor een toepassing zijn bestemd.

Amendement 3
ARTIKEL 3, PUNT 2

2. "preparaat": een mengsel of oplossing 
bestaande uit twee of meer stoffen;

2. "preparaat": een mengsel of oplossing 
bestaande uit twee of meer stoffen; 
metaallegeringen zijn speciale soorten 
preparaten die beoordeeld dienen te worden 
op basis van hun eigen specifieke 
intrinsieke eigenschappen;

Motivering

Metaallegeringen worden in de huidige EU-wetgeving als "preparaten" beschouwd. Echter, 
de afzonderlijke stoffen worden samengesmolten tot een legering met een nieuwe 
kristalstructuur waaruit zij met mechanische middelen niet kunnen afgescheiden en die over 
volledig verschillende eigenschappen beschikt in vergelijking met de oorspronkelijke stoffen.

Amendement 4
ARTIKEL 3, PUNT 2 BIS (nieuw)

2 bis. "metaallegering": een metaalachtig 
materiaal dat op microscopische schaal 
homogeen is en bestaat uit twee of meer 
elementen die zodanig gecombineerd zijn 
dat zij niet gemakkelijk met mechanische 
middelen gescheiden kunnen worden; 

Motivering

De VN keurden in de context van het Geharmoniseerde Stelsel voor de indeling en etikettering 
van chemische stoffen (GHS) in december 2002 een definitie van metaallegering goed en 
publiceerden deze in maart 2003. Met de opname van deze definitie in het REACH-voorstel 
worden de definities en vereisten in 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, het GHS en REACH met elkaar geharmoniseerd.

Amendement 5
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ARTIKEL 3, PUNT 25

25. "geïdentificeerd gebruik": gebruik van 
een stof als zodanig of in een preparaat, of 
gebruik van een preparaat, dat door een 
actor in de toeleveringsketen wordt beoogd, 
met inbegrip van zijn eigen gebruik, of 
waarvan hij door een onmiddellijke 
downstreamgebruiker schriftelijk in kennis is 
gesteld en dat in het aan de betrokken 
downstreamgebruiker doorgegeven 
veiligheidsinformatieblad is behandeld;

25. "geïdentificeerd gebruik": gebruik van 
een stof, uitgedrukt op basis van de 
intrinsieke chemische eigenschappen van 
de stof zelf, als zodanig of in een preparaat, 
of gebruik van een preparaat, dat door een 
actor in de toeleveringsketen wordt beoogd 
of waarvan hij door een onmiddellijke 
downstream-gebruiker schriftelijk in kennis is 
gesteld en dat in het aan de betrokken 
downstream-gebruiker doorgegeven 
veiligheidsinformatieblad is behandeld;

Motivering

De definitie van geïdentificeerd gebruik moet niet het "eigen gebruik" omvatten, daar de 
verplichting een specifiek gebruik aan te melden vaak gepaard gaat met het openbaren van 
een technische strategie en het risico van oneerlijke blootstelling aan de concurrentie. Dit 
obstakel wordt weggenomen door te verwijzen naar de intrinsieke eigenschappen. Dit 
amendement houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van Titel I: 
Algemene aspecten.

Amendement 6
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/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vallen;

b) als levensmiddelenadditief in waren die 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 89/107/EEG van de Raad vallen;

c) als aromastof in levensmiddelen die 
binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG van de 
Commissie vallen;
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d) als toevoegingsmiddel in veevoeding die 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 70/524/EEG van de Raad valt;

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

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 2, lid III.

Amendement 7
ARTIKEL 9, LETTER A), PUNT X BIS) (nieuw)

x bis) een bevestiging dat de registrant 
eigenaar is van het originele onderzoek 
waarvan samenvattingen overeenkomstig 
punt vi) worden gemaakt of over 
schriftelijke toestemming van de eigenaar 
van het originele onderzoek met betrekking 
hiertoe beschikt;

Motivering

Deze wijziging is nodig om de eigenomdsrechten ten aanzien van onderzoeksgegevens te 
vrijwaren.

Amendement 8
ARTIKEL 10, LID 1, ALINEA 1 EN ALINEA 1 BIS (NIEUW)

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

1. Wanneer een stof in de Gemeenschap door 
twee of meer fabrikanten zal worden 
vervaardigd en/of door twee of meer 
importeurs zal worden ingevoerd, kunnen zij 
met het oog op de registratie een consortium 
vormen. Gezamenlijk gebruik van gegevens 
is verplicht; dit geldt niet alleen voor 
gegevens die afkomstig zijn van proeven 
met gewervelde dieren, maar voor alle 
proeven die voor de registratie vereist zijn.
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Tevens moet de vorming van 
publiekrechtelijke consortia of gemengde 
publiek-private consortia worden 
gestimuleerd om de toegang van KMO's en 
hun organisaties te waarborgen.

Motivering

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

Amendement 9
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 deze 
informatie volledig of gedeeltelijk namens de 
anderen indient.

Motivering

Met name voor de opstelling van het chemisch veiligheidsrapport is een soepelere regeling 
nodig, zodat de leden van het consortium dit rapport gedeeltelijk samen en gedeeltelijk 
afzonderlijk kunnen indienen.

Amendement 10
ARTIKEL 10, LID 1, ALINEA 4 BIS (nieuw)

Ter ondersteuning van de fabrikanten of 
importeurs die deel van een consortium 
uitmaken, stelt de Commissie richtsnoeren 
over de naleving van de 
mededingingsregels op. 

Motivering

Richtsnoeren zijn wenselijk, om voor fabrikanten en importeurs de vorming van consortia en 
de werking hiervan mogelijk te maken, respectievelijk te vergemakkelijken. Bovendien zijn 
richtsnoeren ter stimulering van de vorming van consortia onontbeerlijk, omdat anders de 
grootste rechtsonzekerheid heerst.
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Amendement 11
ARTIKEL 10, LID 2

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

2. Elke registrant die lid van een consortium 
is, betaalt een passend deel van de 
registratievergoeding.

Motivering

De kostenverdeling moet flexibel zijn om de vorming van consortia te stimuleren.

Amendement 12
ARTIKEL 12, LID 1, ALINEA 1

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

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

Motivering

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

Amendement 13
ARTIKEL 17, LID 2

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

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

Motivering

De kostenverdeling moet flexibel zijn om de vorming van consortia te stimuleren (zie 
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motivering van artikel 10 II).

Amendement 14
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. 

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 15
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. Samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen die 
ten minste vijftien jaar eerder voor een 
registratie zijn ingediend, kunnen door het 
ECA gratis aan andere registranten of 
potentiële registranten ter beschikking 
worden gesteld.

Motivering

De bekendmaking van de gegevens vormt een aanzienlijke ingreep in de eigendomsrechten. 
De termijn dient derhalve tot tenminste 15 jaar te worden verlengd.

Amendement 16
ARTIKEL 24, LID 3, LETTER a)

a) zijn identiteit; a) zijn identiteit met inachtneming van de 
artikelen 115 en 116;

Motivering

Is bedoeld om de bedrijfsgeheimen van de betrokkenen beter te beschermen.

Amendement 17
ARTIKEL 24, LID 5, ALINEA 1
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5. Indien de stof minder dan tien jaar eerder 
is geregistreerd, deelt het ECA de potentiële 
registrant onverwijld de namen en adressen 
mee van de eerdere registranten en stelt het 
hem op de hoogte van de eventueel reeds 
door hen ingediende relevante 
samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
onderzoeken met gewervelde dieren. 

5. Indien de stof minder dan vijftien jaar
eerder is geregistreerd, stelt het ECA vast of 
de vroegere registrant akkoord gaat met de 
bekendmaking van zijn identiteit. In dit 
geval 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. 

Motivering

De identiteit van de vroegere registrant is overeenkomstig artikel 116 vertrouwelijk.

Amendement 18
ARTIKEL 25, LID 1

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

1. In het geval van minder dan vijftien jaar
eerder geregistreerde stoffen, als bedoeld in 
artikel 24, lid 5, verzoekt de potentiële 
registrant de eerdere registranten om de 
informatie die gebaseerd is op 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.

Amendement 19
ARTIKEL 25, LID 2
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2. De potentiële registrant en de eerdere 
registranten van dezelfde stof nemen alle 
redelijke stappen om overeenstemming te 
bereiken over de uitwisseling en 
beschikbaarstelling van onderzoeken, 
ongeacht het soort proeven die deze 
omvatten. In plaats van overeenstemming 
kan de aangelegenheid ook aan een 
arbitragecollege worden voorgelegd, waarbij 
de uitkomst van de arbitrage wordt aanvaard.

2. De potentiële registrant en de eerdere 
registranten van dezelfde stof nemen alle 
redelijke stappen om overeenstemming te 
bereiken over de uitwisseling en 
beschikbaarstelling van onderzoeken, van 
proeven met gewervelde dieren, ongeacht 
het soort proeven die deze omvatten. In 
plaats van overeenstemming kan de 
aangelegenheid ook aan een arbitragecollege 
worden voorgelegd, waarbij de uitkomst van 
de arbitrage wordt aanvaard.

Motivering

Ter verduidelijking; alleen het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van gewervelde 
dieren wordt geregeld.

Amendement 20
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 passend deel
van de door hem (hen) opgegeven kosten te 
hebben betaald.

Motivering

Meer flexibiliteit bij de kosten is wenselijk.

Amendement 21
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. 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 een passend deel van de 
kosten op de potentiële registrant worden 
gevorderd; die vordering is afdwingbaar voor 
de nationale rechter. 

Amendement 22
ARTIKEL 25, LID 8

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 met een periode die nodig is 
voor de uitvoering van de desbetreffende 
studies en de noodzakelijke evaluaties
verlengd indien de eerdere registrant daartoe 
een verzoek indient.

Motivering

Deze periode moet overeenkomen met de feitelijk geïnvesteerde tijd die nodig is voor de 
uitvoering van de proeven en een analyse van de desbetreffende gegevens.

Amendement 23
ARTIKEL 46, LID 2
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2. Zodra de beoordeling van de stof is 
voltooid, gebruikt de bevoegde instantie de 
met deze beoordeling verkregen informatie 
voor de toepassing van artikel 56, lid 3, en 
artikel 66, lid 2, en verstrekt zij de verkregen 
informatie aan de Commissie, het ECA en de 
overige lidstaten. De bevoegde instantie stelt 
de Commissie, het ECA, de registrant en de 
bevoegde instanties van de overige lidstaten 
in kennis van haar conclusies over de vraag 
of en hoe de verkregen informatie moet 
worden gebruikt.

2. Zodra de beoordeling van de stof is 
voltooid, gebruikt de bevoegde instantie de 
met deze beoordeling verkregen informatie 
voor de toepassing van artikel 56, lid 3, en 
artikel 66, lid 2, en verstrekt zij de verkregen 
informatie aan de Commissie, het ECA en de 
overige lidstaten. De bevoegde instantie stelt 
de Commissie, het ECA, de registrant en de 
bevoegde instanties van de overige lidstaten 
in kennis van haar conclusies over de vraag 
of en hoe de verkregen informatie moet 
worden gebruikt. Alvorens de conclusies 
over de met de beoordeling verkregen 
informatie worden opgesteld, krijgt de 
registrant in kwestie de gelegenheid advies 
uit te brengen. Het ECA houdt bij de 
opstelling van zijn conclusies met dit advies 
rekening.

Motivering

Te verwachten is dat de conclusies die aan het eind van de beoordeling worden opgesteld, een 
reeks gevolgen voor de producent/importeur hebben, ook wanneer geen concrete beperkings- 
of toelatingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld de vereiste om gegevens in het 
veiligheidsinformatieblad aan te passen. Gelet op deze belastende gevolgen is het wenselijk 
dat de registrant in kwestie het recht wordt verleend voor de opstelling van de conclusies 
advies uit te brengen.

Amendement 24
ARTIKEL 49, LID 8

8. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van de leden 3 en 6 kan
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
beroep worden ingesteld.

8. Tegen de besluiten van het ECA kan 
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
beroep worden ingesteld.

Motivering

Beroep overeenkomstig de artikelen 87 tot 89 mag niet worden beperkt tot besluiten uit 
hoofde van de in de Commissietekst genoemde tekstdelen, maar moet altijd toegestaan zijn. 
Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel VI - 
Beoordeling van stoffen.

Amendement 25
ARTIKEL 53, LID 5
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2 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.
3 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.

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

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

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

a) gebruik als locatiegebonden geïsoleerd 
tussenproduct of als vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct;

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

b) gebruik als motorbrandstof die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/70/EG 
van het Europees Parlement en de Raad2

valt;

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;

c) gebruik als brandstof in mobiele of vaste 
stookinstallaties voor minerale-olieproducten 
en gebruik als brandstof in gesloten 
systemen.

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; 

g) gebruik als locatiegebonden geïsoleerd 
tussenproduct of als vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct;

h) gebruik als motorbrandstof die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/70/EG 
van het Europees Parlement en de Raad3 valt;

i) gebruik als brandstof in mobiele of vaste 
stookinstallaties voor minerale-olieproducten 
en gebruik als brandstof in gesloten 
systemen.

Motivering

De motivering vloeit voort uit het amendement op artikel 2, lid 3.

Amendement 26
ARTIKEL 53, LID 5, LETTER G)
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g) gebruik als locatiegebonden geïsoleerd 
tussenproduct of als vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct;

g) gebruik als locatiegebonden geïsoleerd 
tussenproduct of als vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct, ook voor 
geproduceerde/ingevoerde hoeveelheden 
die hoger zijn dan 1000 ton per jaar;

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat dit ook geldt voor vervoer van locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten in hoeveelheden van meer 1000 ton per jaar. Dit amendement houdt verband 
met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen.

Amendement 27
ARTIKEL 53, LID 6

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

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

a) gebruik in cosmetische producten die 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 76/768/EEG vallen;

a) gebruik in cosmetische producten die 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 76/768/EEG vallen;

b) gebruik in met levensmiddelen in 
aanraking komende materialen die binnen 
het toepassingsgebied van 
Richtlijn 89/109/EEG vallen.

Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 
Aanvullende criteria op degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn omschreven, moeten 
worden vastgesteld op grond van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven tot 
arbitraire besluiten. Bovendien zouden stoffen die al geregeld zijn door de respectieve, en 
adequaat geïntegreerde, verticale wettelijke voorschriften, moeten worden uitgezonderd van 
de reikwijdte van de REACH-richtlijn.

Amendement 28
ARTIKEL 53, LID 7, LETTER A)
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a) onder een concentratiegrens van 0,1% 
voor de stoffen bedoeld in artikel 54, onder 
d), e) en f);

a) onder een concentratiegrens van 0,1% 
voor de stoffen bedoeld in artikel 54, onder 
d) en e);

Motivering

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

Amendement 29
ARTIKEL 53, LID 7 BIS (nieuw)

7 bis. Lid 1 is niet van toepassing wanneer 
een stof als zodanig in een preparaat of in 
een voorwerp wordt gebruikt, mits wordt 
voldaan aan de voorwaarden en 
beperkingen van bijlage XVI of bijlage 
XVII.

Motivering

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

Amendement 30
ARTIKEL 56, LID 7
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7. Indien het Comité lidstaten binnen dertig 
dagen na de voorlegging met eenparigheid 
van stemmen overeenstemming bereikt over 
de vaststelling, kan het ECA de stof 
krachtens artikel 55, lid 3, in zijn 
aanbevelingen opnemen. Indien het Comité
lidstaten geen overeenstemming met 
eenparigheid van stemmen bereikt, brengt het 
binnen dertig dagen na de voorlegging een 
advies uit. Het ECA zendt dat advies, met 
informatie over de minderheidsstandpunten 
binnen het comité, aan de Commissie.

7. Indien het Comité lidstaten binnen dertig 
dagen na de voorlegging met eenparigheid 
van stemmen overeenstemming bereikt over 
de vaststelling, kan het ECA de stof 
krachtens artikel 55, lid 3, in zijn 
aanbevelingen opnemen. De registranten in 
kwestie krijgen vooraf de gelegenheid 
opmerkingen te formuleren. Indien het 
Comité lidstaten geen overeenstemming met 
eenparigheid van stemmen bereikt, brengt het 
binnen dertig dagen na de voorlegging een 
advies uit. De registranten in kwestie 
krijgen vóór de opstelling van dit advies de 
gelegenheid opmerkingen te formuleren. 
Het ECA zendt het advies, met informatie 
over de minderheidsstandpunten binnen het 
comité en over de opmerkingen van de 
registranten in kwestie, alsmede, indien 
van toepassing, over de redenen waarom 
hiermee in de adviezen geen rekening is 
gehouden, aan de Commissie.

Motivering

Het advies van het ECA gaat aan de comitologieprocedure die in bepaalde omstandigheden 
wordt gevolgd, vooraf en vormt zo een belastende maatregel voor de registrant in kwestie. 
Het is bijgevolg wenselijk dat deze het recht krijgt vóór de opstelling van het advies 
opmerkingen te formuleren.

Amendement 31
ARTIKEL 66, LID 1
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1. Indien de Commissie van mening is dat de 
vervaardiging, het in de handel brengen of 
het gebruik van een stof als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp een risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
met zich meebrengt dat niet afdoende wordt 
beheerst en een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, verzoekt zij het 
ECA een dossier samen te stellen 
overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage XIV. Indien uit dat dossier blijkt dat, 
naast de eventueel reeds genomen 
maatregelen, maatregelen op 
Gemeenschapsniveau nodig zijn, stelt het 
ECA beperkingen voor teneinde de 
procedure voor beperkingen in gang te 
zetten.

1. Indien de Commissie van mening is dat de 
vervaardiging, het in de handel brengen of 
het gebruik van een stof als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp een risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
met zich meebrengt dat niet afdoende wordt 
beheerst en een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, verzoekt zij het 
ECA een dossier samen te stellen 
overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage XIV. Vóór de samenstelling van dit 
dossier geeft het ECA de registranten in 
kwestie de gelegenheid advies uit te 
brengen. Indien uit het dossier blijkt dat, 
naast de eventueel reeds genomen 
maatregelen, maatregelen op 
Gemeenschapsniveau nodig zijn, stelt het 
ECA beperkingen voor teneinde de 
procedure voor beperkingen in gang te 
zetten.

Het ECA verwijst naar alle dossiers van een 
lidstaat, chemische veiligheidsrapporten of 
risicobeoordelingen die krachtens deze 
verordening bij het ECA zijn ingediend. Ook 
verwijst het ECA naar relevante 
risicobeoordelingen die derden ten behoeve 
van andere communautaire verordeningen of 
richtlijnen hebben ingediend. Andere 
lichamen, zoals agentschappen, die uit 
hoofde van het Gemeenschapsrecht zijn 
opgericht en een soortgelijke taak verrichten, 
verstrekken het ECA daartoe op verzoek 
informatie. 

Het ECA verwijst naar alle dossiers van een 
lidstaat, chemische veiligheidsrapporten of 
risicobeoordelingen die krachtens deze 
verordening bij het ECA zijn ingediend. Ook 
verwijst het ECA naar het advies van de 
registranten in kwestie en naar relevante 
risicobeoordelingen die derden ten behoeve 
van andere communautaire verordeningen of 
richtlijnen hebben ingediend. Andere 
lichamen, zoals agentschappen, die uit 
hoofde van het Gemeenschapsrecht zijn 
opgericht en een soortgelijke taak verrichten, 
verstrekken het ECA daartoe op verzoek 
informatie. 

Motivering

Het dossier past in het kader van de voorbereiding van een beperkingsmaatregel en is 
daarmee belastend voor de registrant in kwestie. Het is bijgevolg wenselijk dat deze het recht 
krijgt vóór de samenstelling van het dossier opmerkingen te formuleren en dat bij de 
samenstelling van het dossier rekening met deze opmerkingen wordt gehouden.

Amendement 32
ARTIKEL 69, LID 1 BIS (nieuw)
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1 bis. Vóór de bekendmaking van de 
adviezen geeft het ECA de registranten in
kwestie de gelegenheid opmerkingen te 
formuleren. 

Motivering

De adviezen van de comités zijn in bepaalde omstandigheden belastend voor de registranten 
in kwestie. Bijgevolg moeten deze de gelegenheid krijgen opmerkingen te formuleren, opdat 
hiermee in het kader van de daaropvolgende comitologieprocedure rekening kan worden 
gehouden. 

Amendement 33
ARTIKEL 69, LID 3

3. Het ECA verstrekt de Commissie op 
verzoek alle documenten en bewijzen die het 
heeft ontvangen of overwogen.

3. Het ECA verstrekt de Commissie op 
verzoek alle documenten en bewijzen die het 
heeft ontvangen of overwogen. Het zendt de 
Commissie ook de opmerkingen van de 
registranten in kwestie toe.

Amendement 34
ARTIKEL 73, LID 2, LETTER e)

e) het binnen negentig dagen nadat het 
ECA de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 116, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

Schrappen

Motivering

Publicatie van een aangevangen beoordeling van een stof zou gemakkelijk kunnen leiden tot 
een negatieve of premature veroordeling van een stof en dus ook van de producent of 
importeur door het publiek.

Amendement 35
ARTIKEL 75, LID 1
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1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de 
belanghebbende partijen.

1. De raad van bestuur bestaat uit vier door
de Commissie en tien door de Raad in 
overleg met het Europees Parlement 
voorgedragen leden, van wie er vier in 
gelijke mate moeten worden gekozen op 
basis van hun ervaring in verenigingen die 
consumenten, bedrijfstak en MKB 
vertegenwoordigen.

Motivering

De samenstelling van de raad van bestuur moet, overeenkomstig overweging 74 van het 
REACH-voorstel, zorgvuldig worden uitgebalanceerd. Het is van wezenlijke betekenis de 
betrokkenheid van alle instellingen te waarborgen - vandaar de raadpleging van het Europees 
Parlement - en tegelijkertijd moet worden gezorgd voor de permanente aanwezigheid van 
leden die gelijkelijk gekozen zijn uit verenigingen die de consument, de bedrijfstak (grote 
ondernemingen) en het MKB vertegenwoordigen, d.w.z. alle belanghebbenden in de 
chemische sector. 

Amendement 36
ARTIKEL 83, LID 2, ALINEA 1

2. De lidstaten zenden het ECA de namen 
van deskundigen met bewezen ervaring met 
de evaluatie van risicobeoordelingen van 
chemische stoffen en/of sociaal-economische 
analyses of met andere relevante 
wetenschappelijke deskundigheid die 
beschikbaar zijn om zitting te nemen in 
werkgroepen van de comités, alsmede hun 
kwalificaties en specifieke terreinen van 
deskundigheid.

2. De lidstaten zenden het ECA de namen 
van onafhankelijke deskundigen met 
bewezen ervaring met de evaluatie van 
risicobeoordelingen van chemische stoffen 
en/of sociaal-economische analyses of met 
andere relevante wetenschappelijke 
deskundigheid die beschikbaar zijn om zitting 
te nemen in werkgroepen van de comités, 
alsmede hun kwalificaties en specifieke 
terreinen van deskundigheid.

Motivering

De deskundigen moeten wetenschappelijk en politiek onafhankelijk zijn. Er moet een 
procedure worden ingesteld voor het vinden van onafhankelijke deskundigen. Dit 
amendement moet worden gezien in samenhang met de andere amendementen op artikelen in 
Titel IX: ECA.

Amendement 37
ARTIKEL 85, LID 3



PE 357.686v02-00 24/30 AD\580430NL.doc

NL

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

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

Motivering

Met het oog op het takenpakket van de Beroepskamer moet een lid zelf de status van rechter 
hebben.

Amendement 38
ARTIKEL 87, LID 1

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 25, 
lid 4, derde alinea, artikel 28, lid 2, eerste 
alinea, artikel 49, artikel 115, lid 4, of 
artikel 116 kan beroep worden ingesteld.

1. Tegen de besluiten, conclusies en 
adviezen van het ECA kan beroep worden 
ingesteld.

Motivering

Tegen elk type van besluit van het ECA moet beroep kunnen worden ingesteld.

Amendement 39
ARTIKEL 114, LID 1

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 vijf 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.

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

Het eerste verslag wordt echter drie jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.
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Amendement 40
ARTIKEL 114, LID 2

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

2. Elke vijf 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 drie jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

Amendement 41
ARTIKEL 116, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd:

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd, voor zover de 
producent of importeur niet het tegendeel 
heeft doen gelden en geen redenen van 
openbaar belang daarmee in strijd zijn:

Motivering

In bepaalde gevallen moet het mogelijk zijn bepaalde informatie vertrouwelijk te behandelen.

Amendement 42
ARTIKEL 116, LID 1, LETTER J)

j) de analysemethoden, indien 
overeenkomstig bijlage VII of VIII vereist, 
waarmee een gevaarlijke stof kan worden 
opgespoord nadat zij in het milieu is 
gebracht en waarmee de rechtstreekse 
blootstelling van de mens kan worden 
bepaald;

schrappen

Motivering

Analysemethoden vormen vertrouwelijke informatie en zijn van geen enkel belang voor het 
publiek. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen die op de artikelen van 
Titel XI, "Informatie", zijn ingediend.

Amendement 43
ARTIKEL 116, LID 1, LETTER a)
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a) de handelsnaam of -namen van de stof; Schrappen

Motivering

De handelsnaam van de stof kan voor andere marktdeelnemers gevoelige informatie zijn, 
omdat marktbetrekkingen tussen producenten en afnemers kunnen worden gereconstrueerd. 
Deze informatie moet conform lid 2 vertrouwelijk worden behandeld.

Amendement 44
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

Ook deze concentraties dienen zonder afweging vooraf voor concurrenten niet toegankelijk te 
zijn. Bekendmaking is volgens de geldende wetgeving niet voorzien.

Amendement 45
ARTIKEL 116, LID 1, LETTER i)

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

i) de bindend voorgeschreven informatie van 
het veiligheidsinformatieblad; 

Motivering

De gegevens in het veiligheidsinformatieblad behelzen vaak extra informatie, die alleen 
bestemd is voor de directe klant, bijvoorbeeld gedetailleerde gegevens over het gebruik.

Amendement 46
ARTIKEL 116, LID 2, LETTER -a) (nieuw)

-a) de identiteit en het adres van de 
registrant alsmede van een andere 
meldplichtige;
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Motivering

Producenten, importeurs en opvolgende gebruikers leggen volgens de regels een verklaring 
overeenkomstig artikel 115, lid 2 voor. Met de voorgestelde wijziging wordt deze rompslomp 
voorkomen.

Amendement 47
ARTIKEL 116, LID 2, LETTER D BIS) (nieuw)

d bis) analysemethoden, indien gevraagd, 
zoals bedoeld in bijlage VII of VIII die het 
mogelijk maken een gevaarlijke stof te 
traceren wanneer deze in het milieu wordt 
gebracht, alsook om de directe blootstelling 
van mensen vast te stellen;

Motivering

Analysemethoden moeten als vertrouwelijk worden behandeld en niet aan het publiek 
openbaar worden gemaakt. Dit amendement moet samen worden gezien met de andere 
amendementen die op de artikelen van Titel XI, "Informatie", zijn ingediend.

Amendement 48
ARTIKEL 116, LID 3

3. Alle overige informatie is toegankelijk 
overeenkomstig artikel 115.

3. Alle overige informatie, met uitzondering 
van de informatie die overeenkomstig 
artikel 7, lid 9 vertrouwelijk moet worden 
behandeld, en de informatie die voor 
bepaalde soorten geïsoleerde 
tussenproducten overeenkomstig artikel 47
is vergaard, is toegankelijk overeenkomstig 
artikel 115.

Motivering

De registratie-informatie over product- en proceduregerelateerde research en ontwikkeling 
moet eveneens als strikt vertrouwelijke informatie worden gelijkgesteld aan die van artikel 
116, lid 2, waartoe niet door middel van een specifiek besluit toegang mag worden gegeven. 
Ook moeten tussenproducten worden uitgesloten van de publicatie, want zij zijn door de 
concurrentie makkelijk te identificeren.

Amendement 49
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.

Overeenkomstig de door het ECA vast te 
stellen richtsnoeren 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 dient een uniforme informatie van het publiek in de lidstaten te worden verwezenlijkt.

Amendement 50
ARTIKEL 122

De lidstaten onderhouden een systeem van 
officiële controles en andere op de 
omstandigheden afgestemde activiteiten.

De lidstaten onderhouden een systeem van 
officiële controles en andere op de 
omstandigheden afgestemde activiteiten 
overeenkomstig de door het ECA vast te 
stellen richtsnoeren.

Motivering

Om een geharmoniseerde uitvoering van REACH tot stand te brengen, moet de positie van het 
ECA worden versterkt, doordat het van de lidstaten bepaalde controles en activiteiten kan 
vereisen.

Amendement 51
ARTIKEL 123, LID 1

1. De lidstaten stellen de sancties vast die van 
toepassing zijn op schendingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk 18 maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
van de desbetreffende bepalingen in kennis 
en stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.

1. De lidstaten stellen, op grond van 
richtsnoeren die door het ECA worden 
vastgesteld, de sancties vast die van 
toepassing zijn op schendingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk 18 maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
van de desbetreffende bepalingen in kennis 
en stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.
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Motivering

Er dient een geharmoniseerd systeem van sancties en een geharmoniseerde tenuitvoerlegging 
van de bepalingen te bestaan.

Amendement 52
BIJLAGE II, NIEUWE REGEL

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 het 
risico's oplevert voor de menselijke gezondheid of het milieu. Omdat ijzer een bulkgoed is, 
zouden er volgens de REACH-verordening zeer uitgebreide proeven om moeten worden 
uitgevoerd, waarbij een groot aantal proefdieren zou moeten worden gebruikt. De kosten van 
onderzoek en registratie van ijzer doen mogelijke voordelen hiervan veruit teniet. 

Amendement 53
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, in de natuur 
voorkomende stoffen en materialen die 
daarvan door mineralogische processen 
(overeenkomstig Richtlijn van de Raad 
2003/96/EG) of fysische 
omzettingsprocessen zijn afgeleid;

Motivering

De verwerking van ertsen is uitsluitend een zaak voor beroepslui, het publiek komt er nooit 
mee in aanraking. Mogelijk risico's worden al gedekt door Richtlijn 96/61/EG (IPPC) en de 
regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek. Mineralogische en fysische 
omzettingsprocessen van mineralen en ertsen veranderen de chemische samenstelling van 
deze stoffen niet. De stoffen die het resultaat van deze processen zijn, zoals keramisch 
fritglazuur, of andere stoffen op basis van materialen, moeten ook van registratie worden 
vrijgesteld. De formulering "chemisch gewijzigd" is niet gedefinieerd en leidt dus tot 
rechtsonzekerheid.

Amendement 54
BIJLAGE III, PUNT 9

9. Aardgas, ruwe olie en kolen. 9. Aardgas, cokesovengas, fakkelgas, 
ovengas na zuurstofinjectie, ruwe olie, 
kolen, cokes.
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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 en moeten zij daarom worden vrijgesteld van 
registratie. De hierboven genoemde gassen worden geproduceerd als bijproduct in 
cokesovens en geïntegreerde staalwerken. Ze worden evenals aardgas gebruikt om energie en 
warmte te produceren. Daarom moeten zij op gelijke voet worden behandeld met de 
natuurlijke energiebronnen en dus worden vrijgesteld van de registratieplicht.

Amendement 55
OVERWEGING 8

(8) De verantwoordelijkheid voor het beheer 
van de risico’s van stoffen moet liggen bij de 
bedrijven die deze stoffen vervaardigen, 
invoeren, in de handel brengen of gebruiken.

(8) De verantwoordelijkheid voor het beheer 
van de risico’s van stoffen moet liggen bij de 
bedrijven die deze stoffen vervaardigen, 
invoeren, in de handel brengen of gebruiken. 
Met kleine en middelgrote ondernemingen
moeten de ondernemingen worden bedoeld 
die zijn gedefinieerd in Aanbeveling nr. 
2003/361/EG van 6 mei 2003.

Motivering

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

Amendement 56
OVERWEGING 8 BIS (nieuw)
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(8 bis) Uit de geldende 
aansprakelijkheidswetgeving volgt dat elke 
producent, importeur of 
downstreamgebruiker die activiteiten 
uitvoert of plant met een stof, een 
preparaat of een voorwerp dat een 
dergelijke stof of een dergelijk preparaat 
bevat – met inbegrip van de productie, de 
import of het gebruik ervan – en weet of 
redelijkerwijze in staat was te voorzien dat 
zijn activiteiten schadelijke gevolgen voor 
de menselijke gezondheid of het milieu 
kunnen hebben, alle inspanningen moet 
leveren die redelijkerwijze van hem mogen 
worden verwacht, om deze gevolgen te 
voorkomen, om ze te beperken of om eraan 
te remediëren. 

Motivering

Met dit amendement wordt de aandacht gevestigd op de voorzorgsplicht van producenten, 
importeurs en downstreamgebruikers.
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