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Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 110
Rechtsgrondslag

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, met name op artikel 
95, en artikel 175, lid 1, met betrekking tot 
Titel VII inzake vergunningen en Titel VIII 
inzake beperkingen op de vervaardiging, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke stoffen en 
preparaten,

Or. en

Motivering

De verordening is gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag, dat de bepalingen inzake de 
interne markt bevat. De hoofddoelstelling van de titels inzake vergunningen en beperkingen 
van de verordening is de bescherming van het milieu. De juiste rechtsgrondslag voor deze 



PE 357.816v01-00 2/98 AM\565896NL.doc

NL

titels is derhalve artikel 175, lid 1, van het Verdrag. 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 111
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 verkeer van stoffen, als 
zodanig, in preparaten of in een voorwerp, 
maakt wezenlijk deel uit van de interne 
markt en een duidelijk en krachtig systeem 
voor registratie, beoordeling en 
vergunningverlening voor chemische 
stoffen gebaseerd op een geleidelijke 
uitbanning van gevaarlijke stoffen via 
vervanging ervan door veilige alternatieven 
kan aanzienlijk bijdragen tot de gezondheid 
en het welzijn van consumenten en 
werknemers, hun sociale en economische 
belangen en de concurrentiekracht van de 
chemische industrie.

Or. en

Motivering

De interne markt op zichzelf zal het milieu en de gezondheid van mensen niet verbeteren. 
Daarvoor is een krachtig beleid noodzakelijk om de gevaarlijkste stoffen zo spoedig mogelijk 
uit te bannen en te vervangen door veilige alternatieven. 

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 112
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Niettemin is het waarborgen van een 
hoog niveau van bescherming van het 
milieu de hoofddoelstelling van bepaalde 
delen van de verordening en is artikel 175, 
lid 1, de rechtsgrondslag.  
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Or. en

Motivering

Artikel 175, lid 1, dat betrekking heeft op bescherming van het milieu, wordt als 
rechtsgrondslag toegevoegd en dit moet ook in de overwegingen worden weergegeven.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries 
en Chris Davies

Amendement 113
Overweging 4

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

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

Or. en

Motivering

Volgens het Europees Parlement is het beschermen van de gezondheid van kinderen tegen 
milieugerelateerde aandoeningen een essentiële investering om een adequate menselijke en 
economische ontwikkeling te waarborgen (verslag-Paulsen over de Europese milieu- en 
gezondheidsstrategie). Het Parlement heeft daarom voor bevolkingsgroepen die een hoog 
risico lopen, gevraagd om specifieke beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (verslag-
Ries over het Europees Actieplan milieu en gezondheid). REACH mag niet alleen worden 
gezien als een bijzondere gelegenheid om de gezondheid van werknemers te beschermen, 
maar dient ook gericht te zijn op de groepen die het kwetsbaarst zijn bij blootstelling aan 
chemische stoffen (Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer).

Op 23 februari 2005 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het 
Europees Actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (A6-0008/2005 - P6_TA-
PROV(2005)0045), waarin de Commissie werd verzocht "ervoor te zorgen dat in alle 
risicobeoordelingen die zullen worden uitgevoerd, bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
risico's voor ongeboren kinderen, zuigelingen en kinderen, waar er mogelijke blootstelling is 
van deze bijzonder kwetsbare groepen;" (Frédérique Ries en Chris Davies).  
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 114
Overweging 4

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

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

Or. en

Motivering

De REACH-verordening moet van toepassing zijn op alle stoffen, ongeacht waar zij worden
vervaardigd, teneinde de bescherming van de gezondheid, het milieu en werknemers te 
waarborgen en gelijke voorwaarden voor de industrie te garanderen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 115
Overweging 5

(5) Bij de evaluatie van de werking van de 
vier voornaamste rechtsinstrumenten inzake 
chemische stoffen in de Gemeenschap 
(Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 
juni 1967 betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake de indeling, de verpakking en het 
kenmerken van gevaarlijke stoffen, Richtlijn 
88/379/EEG van de Raad van 7 juni 1988 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten (intussen vervangen 
door 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 

(5) Bij de evaluatie van de werking van de 
vier voornaamste rechtsinstrumenten inzake 
chemische stoffen in de Gemeenschap 
(Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 
juni 1967 betreffende de aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake de indeling, de verpakking en het 
kenmerken van gevaarlijke stoffen, Richtlijn 
88/379/EEG van de Raad van 7 juni 1988 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten (intussen vervangen 
door 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 
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verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten), Verordening (EEG) 
nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 
inzake de beoordeling en de beperking van 
de risico's van bestaande stoffen en Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
der lidstaten inzake de beperking van het op 
de markt brengen en van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten) 
zijn een aantal problemen met de werking 
van de communautaire stoffenwetgeving 
vastgesteld die leiden tot verschillen tussen 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten met directe 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt op dit gebied.

verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten), Verordening (EEG) 
nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 
inzake de beoordeling en de beperking van 
de risico's van bestaande stoffen en Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
der lidstaten inzake de beperking van het op 
de markt brengen en van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten)
zijn een aantal problemen met de werking 
van de communautaire stoffenwetgeving 
vastgesteld die leiden tot verschillen tussen 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten met directe 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt op dit gebied, alsmede tot het 
ontbreken van bescherming uit voorzorg 
van de volksgezondheid en het milieu.

Or. en

Motivering

Erkend dient te worden dat met de REACH-verordening de kenniskloven in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid en het milieu worden gedicht.  

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 116
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) In derde landen vervaardigde en in 
de Europese Unie geïmporteerde chemische 
stoffen vallen grotendeels niet onder 
bestaande communautaire wetgeving 
inzake bescherming van de gezondheid en 
het milieu en het is derhalve noodzakelijk 
alle passende maatregelen te nemen om de 
Europese productie aan te moedigen, 
teneinde een hoog niveau van bescherming 
te waarborgen.  

Or. it
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Motivering

De bestaande EU-normen zijn voor Europese fabrikanten van chemische stoffen veel strenger 
dan voor niet-Europese fabrikanten. Het is nodig na te denken over de gevaren voor de 
gezondheid en het milieu die verschillende regels voor Europese en niet-Europese fabrikanten 
met zich meebrengen.   

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 117
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) De doelstelling van het nieuwe 
systeem dat bij deze verordening wordt 
opgezet, is de gevaarlijkste stoffen met 
voorrang aan te pakken. De 
prioriteitsstelling dient gebaseerd te zijn op 
het verwachte gevaar dat een stof inhoudt 
voor de gezondheid en het milieu, alsook op 
het niveau en de duur van de blootstelling. 
Bij de evaluatie van de gevaren en de 
beoordeling van de risico's dient ook 
rekening te worden gehouden met de 
gevolgen van stoffen voor de ontwikkeling 
van foetussen en de gezondheid van 
vrouwen en kinderen. 

Or. en

Motivering

Het dient zeer duidelijk te zijn dat met de REACH-verordening eerst de gevaarlijkste stoffen 
worden aangepakt, met als doel deze te vervangen door veiligere alternatieven. 

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 118
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Risicobeheersmaatregelen voor 
stoffen dienen gelijk te zijn voor in de 
Europese Unie geproduceerde en in derde 
landen vervaardigde geïmporteerde stoffen, 
teneinde te voorkomen dat de voorkeur 
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wordt gegeven aan productie buiten 
Europa en dat deze wordt bevorderd door 
de buitensporige lasten voor Europese 
fabrikanten.     

Or. it

Motivering

Het gevaar bestaat dat het momenteel door de Commissie voorgestelde REACH-systeem 
bevorderlijk is voor de invoer van voorwerpen, stoffen en preparaten die niet onderhevig zijn 
aan de regels die gelden voor soortgelijke in de Europese Unie vervaardigde producten. Het 
lagere controleniveau voor geïmporteerde producten maakt deze goedkoper, maakt het 
gebruik van een groter scala aan grondstoffen mogelijk en biedt geen waarborgen voor de 
bescherming van volksgezondheid en milieu.

De reeds bestaande normen van de EU zijn voor Europese fabrikanten van chemische stoffen 
veel strenger. Importeurs van dergelijke stoffen in de Europese Unie dienen te worden 
onderworpen aan dezelfde normen die gelden voor Europese fabrikanten.

 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 119
Overweging 10

(10) De beoordelingsbepalingen voorzien in 
follow-up van de registratie door na te gaan 
of de registraties aan de eisen van deze 
verordening voldoen en de verzameling van 
meer informatie over de eigenschappen van 
de stoffen te regelen. De lidstaten moeten 
stoffen beoordelen als zij redenen hebben
om te vermoeden dat de stoffen een risico 
voor de gezondheid of het milieu betekenen, 
na deze in hun voortschrijdende planning 
te hebben opgenomen.

(10) De beoordelingsbepalingen voorzien in 
follow-up van de registratie door na te gaan 
of de registraties aan de eisen van deze 
verordening voldoen en de verzameling van 
meer informatie over de eigenschappen van 
de stoffen te regelen. Het ECA dient deze 
stoffen te beoordelen als het redenen heeft
om te vermoeden dat de stoffen een risico 
voor de gezondheid of het milieu betekenen.

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 38.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 120
Overweging 12

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

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen voor 
het in de handel brengen en gebruiken van 
zeer zorgwekkende stoffen voor een 
bepaalde periode als er geen veiliger 
alternatief is, als het gebruik van dergelijke 
stoffen gerechtvaardigd kan worden op 
sociaal-economische gronden en als de 
risico's van het gebruik ervan afdoende 
beheerst zijn.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat vergunningen slechts tijdelijk zijn.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 121
Overweging 12

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

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen voor 
het in de handel brengen en gebruiken van 
zeer zorgwekkende stoffen als er geen 
veiliger alternatieven of technologieën 
beschikbaar zijn en dit gebruik uit sociaal-
economisch oogpunt gerechtvaardigd kan 
worden.

Or. en

Motivering

In deze overweging dient het doel van de vergunningsprocedure nog eens bekrachtigd te 
worden. Het vergunningssysteem kan alleen het vereiste hoge beschermingsniveau bieden als 
zeer zorgwekkende stoffen waar mogelijk worden vervangen door geschikte alternatieve 
stoffen of technologieën. Het handhaven van het concept van "afdoende beheersing" zal 
leiden tot voortzetting van het gebruik en het vrijkomen van zeer zorgwekkende stoffen in het 
milieu, ongeacht de sociaal-economische noodzaak van dat gebruik en los van de vraag of er 
veiliger alternatieven beschikbaar zijn.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en 

Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 122
Overweging 16

(16) De ervaring leert dat de lidstaten niet 
moet worden gevraagd de risico's van alle 
chemische stoffen te beoordelen. Deze taak 
moet daarom in de eerste plaats worden 
toegewezen aan de bedrijven die stoffen 
vervaardigen of invoeren, maar alleen als zij 
dit doen in hoeveelheden boven een bepaald 
minimum, zodat zij de lasten van deze taak 
kunnen dragen. Deze bedrijven moeten, 
afgaande op hun beoordeling van de risico's 
van hun stoffen, de nodige 
risicobeheersmaatregelen nemen.

(16) De ervaring leert dat de lidstaten niet 
moet worden gevraagd de risico's van alle 
chemische stoffen te beoordelen. Deze taak 
moet daarom in de eerste plaats worden 
toegewezen aan de bedrijven die stoffen 
vervaardigen of invoeren, maar alleen als zij 
dit doen in hoeveelheden boven een bepaald 
minimum, zodat zij de lasten van deze taak 
kunnen dragen. Deze bedrijven moeten, 
afgaande op hun beoordeling van de risico's 
van hun stoffen, de nodige 
risicobeheersmaatregelen nemen. Deze 
bedrijven dienen voorts op basis van een 
risicobeoordeling op een voor de 
eindgebruiker passende wijze voorlichting 
te verschaffen over het veilige gebruik van 
hun stoffen en preparaten. 

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de eindgebruiker de noodzakelijke informatie en advies 
ontvangt om hem/haar in staat te stellen producten veilig te gebruiken en de gevaren ervan 
veilig en effectief te beheersen. 

Dit amendement houdt verband met de amendementen op de overwegingen 41, 41 bis, 42 en 
43.   

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 123
Overweging 16

(16) De ervaring leert dat de lidstaten niet 
moet worden gevraagd de risico's van alle 
chemische stoffen te beoordelen. Deze taak 
moet daarom in de eerste plaats worden 

(16) De ervaring leert dat de lidstaten niet 
moet worden gevraagd de risico's van alle 
chemische stoffen te beoordelen. Deze taak 
moet daarom in de eerste plaats worden 
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toegewezen aan de bedrijven die stoffen 
vervaardigen of invoeren, maar alleen als zij 
dit doen in hoeveelheden boven een bepaald 
minimum, zodat zij de lasten van deze taak 
kunnen dragen. Deze bedrijven moeten, 
afgaande op hun beoordeling van de risico's 
van hun stoffen, de nodige 
risicobeheersmaatregelen nemen.

toegewezen aan de bedrijven die stoffen 
vervaardigen of invoeren, maar alleen als 
het stoffen van zeer ernstige zorg betreft of
als zij dit doen in hoeveelheden boven een 
bepaald minimum, zodat zij de lasten van 
deze taak kunnen dragen. Deze bedrijven 
moeten, afgaande op hun beoordeling van de 
risico's van hun stoffen, de nodige 
risicobeheersmaatregelen nemen.

Or. nl

Motivering

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico's ook bij hoeveelheden van minder dan 1 
ton per jaar beoordeeld worden. Deze stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine 
hoeveelheden aanzienlijke schade veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid 
(Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 124
Overweging 19

(19) Wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling gebeuren 
doorgaans in hoeveelheden van minder dan 
1 ton per jaar; hiervoor hoeft geen 
vrijstelling te worden verleend, omdat 
stoffen in die hoeveelheden in geen geval 
registratieplichtig zijn. Om innovatie aan te 
moedigen moeten onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés echter voor een bepaalde periode 
van registratie worden vrijgesteld als de stof 
nog niet dient om aan een onbepaald aantal 
afnemers in de handel aangeboden te worden 
omdat voor het gebruik ervan in preparaten 
of voorwerpen meer onderzoek en 
ontwikkeling door een beperkt aantal 
bekende afnemers nodig is.

(19) Wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling gebeuren 
doorgaans in hoeveelheden van minder dan
1 ton per jaar; hiervoor hoeft wanneer het 
stoffen van ernstige zorg, zorg of geringe 
zorg betreft, geen vrijstelling te worden 
verleend, omdat deze stoffen in die 
hoeveelheden in geen geval 
registratieplichtig zijn. Voor stoffen van 
zeer ernstige zorg moet echter wel een 
vrijstelling verleend worden, daar deze 
stoffen wel een registratieplicht kennen. 
Om innovatie aan te moedigen moeten 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés echter voor een 
bepaalde periode van registratie worden 
vrijgesteld als de stof nog niet dient om aan 
een onbepaald aantal afnemers in de handel 
aangeboden te worden omdat voor het 
gebruik ervan in preparaten of voorwerpen 
meer onderzoek en ontwikkeling door een 
beperkt aantal bekende afnemers nodig is.
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Or. nl

Motivering

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico's ook bij hoeveelheden van minder dan 1 
ton per jaar beoordeeld worden. Deze stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine 
hoeveelheden aanzienlijke schade veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid. 
Omdat deze stoffen van zeer ernstige zorg wel onder de REACH-bepalingen vallen, moet voor 
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling met deze stoffen van zeer 
ernstige zorg vrijstelling worden aangevraagd (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 125
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) Het integreren van stoffen in 
industriële productieprocessen of het 
veranderen van technische procédés zijn 
complexe processen. Hierbij wordt 
belangrijke materiaalkennis opgedaan, 
waarmee bij opstelling van de 
registratiedossiers rekening moet worden 
gehouden, bijvoorbeeld in verband met het 
gebruik van de stof. Een registratiedossier 
kan voor veel stoffen derhalve alleen 
worden opgesteld als rekening wordt 
gehouden met deze informatie. Teneinde de 
innovatie te bevorderen, dient derhalve 
voor de registratie van nieuwe stoffen een 
overgangstermijn vastgesteld te worden.    

Or. de

Motivering

Houdt verband met de opneming van artikel 19 bis. 

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 126
Overweging 20

(20) Daar de fabrikanten en importeurs van 
voorwerpen aansprakelijk moeten zijn voor 

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

hun voorwerpen, is het passend gevaarlijke 
stoffen in voorwerpen registratieplichtig te 
maken.

Or. en

Motivering

Voorwerpen zijn een belangrijke bron van blootstelling aan chemische stoffen. Het gebruik 
van gevaarlijke stoffen in voorwerpen moet registratieplichtig zijn.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 127
Overweging 20

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

(20) Daar de fabrikanten en importeurs van 
voorwerpen aansprakelijk moeten zijn voor 
hun voorwerpen, is het passend stoffen in
voorwerpen registratieplichtig te maken.

Or. en

Motivering

Voorwerpen zijn een belangrijke bron van blootstelling aan chemische stoffen. Het gebruik 
van gevaarlijke stoffen in voorwerpen moet registratieplichtig zijn.

Dit amendement houdt verband met de amendementen van dezelfde indieners op de artikelen 
5 en 6.



AM\565896NL.doc 13/98 PE 357.816v01-00

NL

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 128
Overweging 20

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

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

Or. en

Motivering

Bedoelde of niet-bedoelde vrijkoming kan niet voorafgaand aan doch slechts na registratie 
worden gecontroleerd. Naast aandacht voor blootstelling aan hoge doses moet er ook 
aandacht worden geschonken aan relatief lage blootstelling over een langere periode.  

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 129
Overweging 24

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

(24) De eisen inzake de verzameling van 
informatie over een stof moeten afhangen 
van de vervaardigde of ingevoerde 
hoeveelheid en de mate van zorg, daar deze 
op basis van gegevens van gebruik en 
gevaar een idee geven van de kans op 
blootstelling en het gevaar van deze 
blootstelling van mens en milieu aan de stof, 
en moeten in detail worden uiteengezet.

Or. nl

Motivering

Het volume is een van de aspecten die een idee geeft van de kans op blootstelling van mens en 
milieu aan een bepaalde stof. Een beter beeld van deze blootstelling kan verkregen worden 
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door de mate van zorg te combineren met het volume. Op basis van gegevens over gebruik en 
gevaar is de kans op blootstelling van mens en milieu beter te beoordelen. Door het gebruik 
van de mate van zorg worden de meest gevaarlijke stoffen als eerste aangepakt (Pakket 
prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 130
Overweging 24

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

(24) De eisen inzake de verzameling van 
informatie over een stof moeten afhangen 
van de vervaardigde of ingevoerde 
hoeveelheid, daar deze een idee geeft van de 
kans op blootstelling van mens en milieu aan 
de stof, en moeten in detail worden 
uiteengezet. Als er risicobeoordelingen van 
het gebruik van de desbetreffende stof in de 
praktijk bestaan, dient daarmee rekening te 
worden gehouden. 

Or. sv

Motivering

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

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 131
Overweging 24 bis (nieuw)

(24 bis) Een aanmeldingsplicht voor stoffen 
die in lage hoeveelheden worden 
geproduceerd is wenselijk, teneinde op de 
hoogte te zijn van welke stoffen er 
daadwerkelijk worden geproduceerd en wat 
er over deze stoffen bekend is.  

Or. en

Motivering

Aan de REACH-verordening dient een eenvoudige aanmeldingsplicht te worden toegevoegd 
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voor stoffen waarvan tussen 10 kg en 1 ton per jaar wordt geproduceerd, teneinde inzicht te 
krijgen in de totale hoeveelheid stoffen die worden geproduceerd en de kennis die 
beschikbaar is over deze stoffen. In het kader van de REACH-verordening in haar huidige 
vorm kennen wij slechts circa 30.000 stoffen die in hoeveelheden van meer dan 1 ton worden 
geproduceerd. In EINECS zijn echter meer dan 100.000 bestaande stoffen geregistreerd.    

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 132
Overweging 26 bis (nieuw)

(26 bis) Gezien de bijzondere situatie van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO's) dienen de lidstaten specifieke en 
indien noodzakelijk financiële maatregelen 
te nemen om hulp te bieden bij het 
uitvoeren van de tests die nodig zijn om de 
krachtens deze verordening vereiste 
informatie te verzamelen.    

Or. it

Motivering

Het is noodzakelijk te voorzien in de mogelijkheid van specifieke - eventueel ook financiële -
hulp van de lidstaten voor KMO's. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 133
Overweging 31

(31) Om tot een geharmoniseerd, eenvoudig 
systeem te komen moeten alle registraties bij 
het ECA worden ingediend. Omwille van de 
samenhang en een efficiënt gebruik van 
middelen moet dit alle registraties op 
volledigheid controleren en moet elke 
definitieve afwijzing van een registratie 
onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

(31) Om tot een geharmoniseerd, eenvoudig 
systeem te komen moeten alle registraties bij 
het ECA worden ingediend. Om te 
waarborgen dat de ingediende registraties 
samenhangend, volledig en van goede 
kwaliteit zijn, dient voorafgaand aan de 
indiening bij het ECA een onafhankelijke 
controle te worden uitgevoerd. Elke 
definitieve afwijzing van een registratie 
dient onder de verantwoordelijkheid van het 
ECA te vallen.

Or. en
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Motivering

Momenteel bestaat er geen verplichte evaluatie van de kwaliteit en de inhoud van 
registratiedossiers, omdat het ECA alleen op volledigheid toetst (artikel 18, lid 2). Aangezien 
blijkens een recente evaluatie door bevoegde instanties in de lidstaten slechts 31% van de 
veiligheidsinformatiebladen volledig nauwkeurig was, is een onafhankelijke controle vóór 
indiening van het grootste belang om de taak van het ECA te vergemakkelijken.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 134
Overweging 33 bis (nieuw)

(33 bis) Het uitwisselen en/of gezamenlijk 
indienen van informatie uit proeven op 
gewervelde dieren en andere informatie om 
dierproeven te voorkomen dient verplicht te 
zijn, teneinde te waarborgen dat er geen 
duplicatie van dierproeven plaatsvindt.    

Or. en

Motivering

Het delen van gegevens van dierproeven en andere informatie om dierproeven te voorkomen 
in het kader van de informatie-eisen krachtens deze verordening moet verplicht gesteld 
worden, teneinde ervoor te zorgen dat er geen duplicatie van proeven plaatsvindt. Dit 
waarborgt bovendien de samenhang met artikel 24, lid 5, tweede subparagraaf (voor niet-
geleidelijk geïntegreerde stoffen) en de verklaring op blz. 10 van de toelichting dat 
gegevensuitwisseling inzake dierproeven " verplicht is".     

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 135
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. 
Een deel van de aan het Agentschap 
betaalde vergoedingen dient voor dat doel 
te worden gebruikt.
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Or. en

Motivering

In de toelichting wordt "bevordering van proeven zonder dieren" als één van de 
doelstellingen van het voorstel genoemd, maar de tekst bevat geen maatregelen om dat doel te
bereiken. Er wordt geen specifieke melding gemaakt van verhoging van de middelen voor 
projecten om dierproeven te vervangen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 136
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. 
Een deel van de aan het Agentschap 
betaalde vergoedingen dient voor dat doel 
te worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Het doel van deze verordening, het bevorderen van alternatieven voor dierproeven, dient in 
de tekst van de verordening te worden weerspiegeld, met name gezien het huidige gebrek aan 
hulpbronnen en inspanningen en de trage voortgang bij de ontwikkeling van en 
vergunningsverlening voor alternatieve methodes. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 137
Overweging 37 bis (nieuw)

(37 bis) Teneinde het 
concurrentievermogen van de sector ín de 
Gemeenschap te vergroten en ervoor te 
zorgen dat de onderhavige verordening zo 
doelmatig mogelijk wordt toegepast, is het 
passend te voorzien in het uitwisselen van 
gegevens tussen registranten op basis van 
een redelijke vergoeding. 
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Or. en

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 138
Overweging 39 bis (nieuw)

(39 bis) Indien (een) potentiële 
registrant(en) en/of deelnemer(s) aan een 
SIEF zijn/hun deel van de kosten van een 
proef waarbij gewervelde dieren worden 
gebruikt of een ander onderzoek waarmee 
dierproeven kunnen worden voorkomen 
niet betaalt/betalen, kan/kunnen hij/zij 
zijn/hun stof niet registreren. 

Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat verplichting tot uitwisseling van gegevens van dierproeven 
wordt nagekomen en om duplicatie van proeven te voorkomen, kan niet worden toegestaan 
dat potentiële registranten en/of deelnemers aan een SIEF hun deel van de kosten niet betalen 
en er vervolgens nogmaals dierproeven worden uitgevoerd. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 139
Overweging 40 bis (nieuw)

(40 bis) Indien de eigenaar van een proef 
waarbij gewervelde dieren worden gebruikt 
of van een andere proef waarmee 
dierproeven kunnen worden voorkomen 
deze proef niet beschikbaar stelt aan het 
Agentschap en/of andere potentiële 
registranten, kan hij zijn stof niet 
registreren.

Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat verplichting tot uitwisseling van gegevens van dierproeven 
wordt nagekomen en om duplicatie van proeven te voorkomen, kan niet worden toegestaan 
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dat de eigenaar van een proef waarbij gewervelde dieren worden gebruikt deze proef niet 
deelt met andere deelnemers aan een SIEF en aldus een concurrentievoordeel behaalt. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 140
Overweging 40 bis (nieuw)

(40 bis) Het niet aan het ECA en/of andere 
potentiële registranten beschikbaar stellen 
van gegevens van proeven met gewervelde 
dieren of andere gegevens waarmee 
dierproeven kunnen worden voorkomen, 
dient ertoe te leiden dat de 
eigenaar/eigenaren van het onderzoek 
zijn/hun recht om de betrokken stof te 
registreren, verliest/verliezen.  

Or. en

Motivering

Aan de verplichte uitwisseling van gegevens van proeven met gewervelde dieren dienen 
sancties te worden verbonden. Registranten en/of potentiële registranten die weigeren een 
studie waarmee dieproeven kunnen worden voorkomen aan het ECA en/of aan andere 
registranten beschikbaar te stellen, mogen geen toestemming krijgen de betrokken stof te 
registreren.   

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 141
Overweging 41

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

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

Or. en

Motivering

Een passend en consistent voorlichtingssysteem op basis van risico verschaft de consument de 
noodzakelijke informatie en adviezen om hem/haar in staat te stellen de risico's bij het 
gebruiken van een stof of preparaat met chemische stoffen veilig en effectief te beheersen.

Dit amendement houdt verband met de amendementen op de overwegingen 16, 42 en 43.   

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 142
Overweging 41

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

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

Or. fr

Motivering

Een passend en coherent systeem van voorlichting gericht op de risico's en de gevaren zorgt 
ervoor dat consumenten de informatie en adviezen krijgen die zij nodig hebben en hen in staat 
stellen de risico's die zijn verbonden aan een stof of een preparaat op veilige en effectieve 
wijze te beheersen.   

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies en Jonas Sjöstedt

Amendement 143
Overweging 41 bis (nieuw)

(41 bis) Met de ontwikkeling van een 
passend en coherent voorlichtingssysteem 
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wordt ervoor gezorgd dat consumenten de 
informatie en adviezen krijgen die zij nodig 
hebben om de risico's die verbonden zijn 
met het gebruik van chemische stoffen, 
preparaten of daarvan afgeleide producten 
op een veilige en effectieve wijze te kunnen 
beheersen. Ook dient de mogelijkheid van 
aanvullende informatievoorziening via 
websites te worden onderzocht, teneinde 
tegemoet te komen aan het recht van 
consumenten om geïnformeerd te worden 
over de producten die zij gebruiken.  

Or. en

Motivering

Enigszins herziene versie van amendement 9 in het ontwerp-verslag.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 144
Overweging 41 bis (nieuw)

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

Or. en

Motivering

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

Dit amendement hangt samen met de amendementen op de overwegingen 69 en 70, alsmede 
artikel 73, lid 2, letter i bis. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 145
Overweging 42

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 146
Overweging 43

(43) Om tot een verantwoordelijkheidsketen 
te komen moeten de downstream-gebruikers 
de taak krijgen de risico's van hun gebruik 
van een stof te beoordelen als dit gebruik 
niet is behandeld in een door de leverancier 
verstrekt veiligheidsinformatieblad, tenzij zij 
meer beschermende maatregelen nemen dan 
door de leverancier is aanbevolen of de 
leverancier niet verplicht was deze risico's te 
beoordelen of hun er informatie over te 
geven; om dezelfde reden moeten 
downstream-gebruikers de risico's van hun 
gebruik van stoffen beheren.

(43) Om tot een verantwoordelijkheidsketen 
te komen moeten de downstream-gebruikers 
de taak krijgen de risico's van hun gebruik 
van een stof te beoordelen als dit gebruik 
niet is behandeld in een door de leverancier 
verstrekt veiligheidsinformatieblad, tenzij zij 
meer beschermende maatregelen nemen dan 
door de leverancier is aanbevolen of de 
leverancier niet verplicht was deze risico's te 
beoordelen of hun er informatie over te 
geven; om dezelfde reden moeten 
downstream-gebruikers de risico's van hun 
gebruik van stoffen beheren en informatie 
verschaffen over een veilig gebruik ervan 
in de gehele toeleveringsketen tot en met de 
laatste gebruiker - de consument.

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door John Bowis en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 147
Overweging 44

(44) De eisen voor chemische 
veiligheidsbeoordelingen door downstream-
gebruikers moeten in detail worden 
vastgesteld, zodat de downstream-gebruikers 
hun plicht kunnen nakomen.

(44) De eisen voor chemische 
veiligheidsbeoordelingen door downstream-
gebruikers moeten in detail worden 
vastgesteld, zodat de downstream-gebruikers 
hun plicht kunnen nakomen. De 
downstream-gebruiker meldt de risico's 
waarop in de chemische-
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veiligheidsbeoordeling nadrukkelijk wordt 
gewezen op de meest effectieve en 
toepasselijke wijze aan de gebruiker van de 
stof of het preparaat op enig punt in de 
toeleveringsketen/levenscyclus en verstrekt 
advies over een veilig gebruik voor 
consumenten.      

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat de meest geschikte middelen worden 
gebruikt (etikettering, websites, veiligheidsinformatieblad, enz.) om op het meest geschikte 
moment (bijvoorbeeld tijdens de productie, distributie of bij de afvalverwerking) 
risicovoorlichting te geven.   

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 148
Overweging 47

(47) Als de strenge informatie-eisen voor 
bepaalde stoffen automatisch worden 
toegepast, is een aanzienlijk aantal 
proefdieren nodig om aan die eisen te 
voldoen. Proeven kunnen bedrijven veel 
geld kosten. Er moet dus worden gezorgd 
dat de verzameling van zulke informatie is 
afgestemd op de reële informatiebehoefte; 
daarom moeten de lidstaten in het kader van 
de beoordeling besluiten voorbereiden en 
moet het ECA beslissen over de door de 
fabrikanten en importeurs voorgestelde 
proefprogramma's voor zulke stoffen. De 
lidstaat waar de vervaardiging plaatsvindt of 
de importeur is gevestigd, moet de taak 
krijgen de proefvoorstellen te beoordelen.

(47) Als de informatie-eisen in de bijlagen 
V t/m VIII automatisch worden toegepast, is 
een aanzienlijk aantal proefdieren nodig om 
aan die eisen te voldoen. Proeven kunnen 
bedrijven veel geld kosten. Er moet dus 
worden gezorgd dat de verzameling van 
zulke informatie is afgestemd op de reële 
informatiebehoefte; daarom moeten de 
lidstaten in het kader van de beoordeling 
besluiten voorbereiden en moet het ECA 
beslissen over de door de fabrikanten en 
importeurs voorgestelde proefprogramma's. 
De lidstaat waar de vervaardiging 
plaatsvindt of de importeur is gevestigd, 
moet de taak krijgen de proefvoorstellen te 
beoordelen.

Or. en

Motivering

Teneinde dierproeven te voorkomen en kosten voor de sector te besparen, alsook omdat 
gegevens van dierproeven alleen behoeven te worden verstrekt als dat noodzakelijk is voor de 
veiligheidsbeoordeling van een stof, dienen voorstellen voor proeven met gewervelde dieren -
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om te voldoen aan de informatie-eisen in de bijlagen V t/m VIII - voor alle stoffen te worden 
geëvalueerd. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 149
Overweging 47 bis (nieuw)

(47 bis) Teneinde dierproeven te 
voorkomen, dient voor alle voorstellen voor 
proeven met gewervelde dieren om te 
voldoen aan de informatie-eisen krachtens 
deze verordening een periode van 90 dagen 
te gelden waarin belanghebbenden 
commentaar kunnen leveren op deze 
voorstellen. De bevoegde instantie dient bij 
de bestudering van een voorstel voor een 
proef en de opstelling van haar besluit 
rekening te houden met dit commentaar.

Or. en

Motivering

Uit ervaringen met het High Production Volume-programma voor chemische stoffen in de VS 
blijkt dat een dergelijke procedure in belangrijke mate bijdraagt tot het voorkomen van 
dierproeven.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer 

Amendement 150
Overweging 47 bis (nieuw)

(47 bis) Teneinde dierproeven te 
voorkomen en kosten te besparen, dient het 
Europees Centrum voor de validatie van 
alternatieve methodes (ECVAM) door de 
bevoegde instanties te worden geraadpleegd 
wanneer zij voorstellen overwegen voor 
proeven met gewervelde dieren.

Or. en
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Motivering

De bevoegde instanties dienen bij hun beoordeling van voorstellen voor proeven te worden 
voorzien van deskundige en actuele kennis, ervaring met en informatie over het ontwikkelen 
van alternatieve proeven, gezien de snelle vooruitgang op dit wetenschapsgebied.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer 

Amendement 151
Overweging 47 ter (nieuw)

(47 ter) Teneinde dierproeven te 
voorkomen dient de bevoegde instantie het 
Europees Centrum voor de validatie van 
alternatieve methodes (ECVAM) te 
raadplegen bij de opstelling van haar 
besluit over een door (een) registrant(en) 
ingediend voorstel voor een proef met 
gewervelde dieren.

Or. en

Motivering

Gezien de permanente ontwikkelingen op het gebied van alternatieve testmethodes, dienen de 
bevoegde instanties deskundigen te raadplegen die over de meest actuele kennis, ervaring met 
en informatie over alternatieve proeven beschikken.  

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 152
Overweging 47 ter (nieuw)

(47 ter) Teneinde dierproeven te 
voorkomen en kosten te besparen, dienen 
de bevoegde instanties bij de beoordeling 
van voorstellen voor proeven met 
gewervelde dieren het Europees Centrum 
voor de validatie van alternatieve methodes 
te raadplegen.

Or. en
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Motivering

Gezien de permanente ontwikkelingen op dit wetenschapsgebied, moeten de bevoegde 
instanties wanneer zij voorstellen voor proeven beoordelen over actuele kennis, ervaring met  
en informatie over de ontwikkeling van alternatieve proeven beschikken.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 153
Overweging 49

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

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

Or. de

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies en Carl 
Schlyter

Amendement 154
Overweging 50

(50) Overeenstemming tussen de instanties 
in de lidstaten over hun ontwerp-besluiten

(50) Overeenstemming in het comité van de 
lidstaten over een ontwerp-besluit is de 
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is de basis voor een efficiënt systeem dat 
met het subsidiariteitsbeginsel strookt en de 
interne markt instandhoudt. Als een of meer 
lidstaten of het ECA niet akkoord gaan met 
een ontwerp-besluit, moet hiervoor een 
centrale procedure worden gevolgd. Het 
ECA moet de besluiten nemen die uit deze 
procedures voortvloeien.

basis voor een efficiënt systeem dat met het 
subsidiariteitsbeginsel strookt en de interne 
markt instandhoudt. Als een of meer 
lidstaten of het ECA niet akkoord gaan met 
een ontwerp-besluit, moet hiervoor een 
centrale procedure worden gevolgd. Het 
ECA moet de besluiten nemen die uit deze 
procedures voortvloeien.

Or. en

Motivering

Herziene formulering van amendement 11 in het ontwerp-verslag.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 155
Overweging 52

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

(52) Met het oog op een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens en het milieu moeten stoffen met 
zeer zorgwekkende eigenschappen worden 
vervangen door stoffen die geen gevaar 
voor de gezondheid en het milieu vormen. 
Is dat niet zo, dan kan het gebruik van 
stoffen met zeer zorgwekkende 
eigenschappen uitsluitend worden 
toegestaan voor een beperkte periode van 
ten hoogste 3 jaar als de bedrijven aantonen 
dat de maatschappelijke baten van dit 
gebruik zwaarder wegen dan de risico's 
ervan en er geen geschikte alternatieve 
stoffen of technieken zijn. De 
vergunningsinstantie moet dan via een 
vergunningsprocedure op basis van de 
aanvragen van de bedrijven nagaan of aan 
deze eisen is voldaan. Daar de vergunningen 
in de hele interne markt voor een hoog 
beschermingsniveau moeten zorgen, is het 
passend dat de Commissie de 
vergunningsinstantie is.

Or. en
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Motivering

Om vervanging aan te moedigen moeten de regels duidelijk zijn voor zowel bedrijven als 
gebruikers.

Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 156
Overweging 52

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

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

Or. en

Motivering

Bij het verlenen van vergunning dient specifieke beschermende aandacht te worden 
geschonken aan kwetsbare bevolkingsgroepen. De vergunningsprocedure zal alleen het 
vereiste hoge niveau van bescherming bieden als stoffen met zeer zorgwekkende 
eigenschappen waar dit mogelijk is worden vervangen door veiligere alternatieve stoffen of 
technologieën.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 157
Overweging 52

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

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

Or. en

Motivering

Bij het verlenen van vergunningen dient specifieke beschermende aandacht te worden 
geschonken aan kwetsbare bevolkingsgroepen. 

Het vergunningsvereiste zal alleen het nagestreefde hoge niveau van bescherming bieden als 
zeer zorgwekkende stoffen waar dit mogelijk is worden vervangen door veiligere alternatieve 
stoffen of technologieën. Dit sluit aan bij vergelijkbare communautaire wetgeving (bijv. voor 
biociden, restrictie van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur, wetgeving inzake de gezondheid van werknemers). Het handhaven van het 
alternatieve doel van "afdoende beheersing" van risico's komt neer op voortzetting van het 
gebruik en het vrijkomen van zeer zorgwekkende stoffen in het milieu, zelfs wanneer er 
veiligere alternatieven beschikbaar zijn. 
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 158
Overweging 52

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

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

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft al eerder beklemtoond dat "de bescherming van de gezondheid 
van kinderen tegen ziektes die verband houden met het milieu een cruciale investering vormt 
ter waarborging van een gunstige ontwikkeling van mens en economie" (Verslag over een 
Europese strategie voor milieu en gezondheid - A5/0193/2004 - Verslag-Paulsen).

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 159
Overweging 53 bis (nieuw)

(53 bis) Het ontbreken van veiligere 
alternatieven is een randvoorwaarde voor 
het toestaan van een gevaarlijke stof. Een 
vergunning dient voor een beperkte periode 
geldig te zijn en moet dienen als prikkel 
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voor het ontwikkelen van veiligere 
alternatieven en om innovatie te 
stimuleren.   

Or. en

Motivering

REACH moet een stimulans zijn voor continue innovatie op milieugebied via de ontwikkeling 
van veiligere alternatieven.  

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 160
Overweging 61 bis (nieuw)

(61 bis) Deze verordening dient bij te 
dragen tot het voorkomen van 
beroepsziektes die verband houden met 
blootstelling aan en gebruik van chemische 
stoffen. De Europese Unie dient te 
investeren in detoxificatiemethodes om met 
chemische stoffen verband houdende 
ziektes te kunnen genezen. 

Or. en

Motivering

REACH moet leiden tot een betere bescherming van werknemers.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 161
Overweging 69

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 162
Overweging 69

(69) Het ECA moet centraal staan bij de 
bevordering van het vertrouwen in de 
stoffenwetgeving en de daaraan ten 
grondslag liggende besluitvorming en 
wetenschappelijke basis bij alle betrokkenen 
en het publiek. Het is dus essentieel dat de 
communautaire instellingen, de lidstaten, het 
publiek en de marktdeelnemers vertrouwen 
hebben in het ECA. Daarom moeten de 
onafhankelijkheid, de wetenschappelijke, 
technische en regelgevende capaciteiten, de 
transparantie en de efficiëntie ervan 
gewaarborgd zijn.

(69) Het ECA moet centraal staan bij de 
bevordering van het vertrouwen in de 
stoffenwetgeving en de daaraan ten 
grondslag liggende besluitvorming en 
wetenschappelijke basis bij alle betrokkenen 
en het publiek, zodat het grote publiek en 
alle belanghebbenden vertrouwen hebben 
in de veiligheid van de chemische stoffen 
en preparaten die zij gebruiken. Het ECA 
vervult ook centrale rol in de coördinatie 
van de voorlichting over REACH en de 
tenuitvoerlegging ervan. Het is dus 
essentieel dat de communautaire 
instellingen, de lidstaten, het publiek en de 
marktdeelnemers vertrouwen hebben in het 
ECA. Daarom moeten de onafhankelijkheid, 
de wetenschappelijke, technische en 
regelgevende capaciteiten, degelijke kennis 
op het gebied van voorlichting, de 
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transparantie en de efficiëntie ervan 
gewaarborgd zijn.

Or. fr

Motivering

Een passend en coherent voorlichtingssysteem op basis van objectieve en deugdelijke 
wetenschappelijke informatie verschaft de consument de noodzakelijke informatie en adviezen 
om hem/haar in staat te stellen de risico's bij het gebruiken van een stof of preparaat met 
chemische stoffen veilig en effectief te beheersen.

Dit amendement houdt verband met het amendementen op overweging 41.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 163
Overweging 70

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

(70) De structuur van het ECA moet op de 
taken ervan zijn afgestemd. Hiervoor biedt 
de ervaring met vergelijkbare 
communautaire agentschappen enig houvast, 
maar de structuur moet worden aangepast 
aan de specifieke behoeften van deze 
verordening. In dit verband dient bij het 
ECA een "centre d'excellence" te worden 
opgericht dat gespecialiseerd is in 
voorlichting over de risico's en de gevaren 
die zijn verbonden aan bepaalde stoffen en 
preparaten.

Or. fr

Motivering

Het is van groot belang om bij het ECA een centrum op te zetten dat gespecialiseerd is in 
voorlichting over de gevaren en de risico's van een stof of een preparaat.

Dit amendement houdt verband met de amendementen op de overwegingen 41 en 69. 
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, Renate Sommer en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 164
Overweging 70

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 165
Overweging 73

(73) De raad van bestuur moet de 
bevoegdheden hebben om de begroting op te 
stellen, de uitvoering ervan te controleren, 
de structuur en hoogte van de vergoedingen 
vast te stellen, interne regels op te stellen, 
een financiële regeling goed te keuren en de 
uitvoerend directeur aan te stellen.

(73) De raad van bestuur moet de 
bevoegdheden hebben om de begroting op te 
stellen, de uitvoering ervan te controleren, 
de structuur en hoogte van de vergoedingen 
vast te stellen, interne regels op te stellen, 
een financiële regeling goed te keuren en de 
uitvoerend directeur aan te stellen. In 
overeenstemming met de doelstelling om 
proeven zonder dieren te bevorderen, dient 
een deel van de vergoedingen te worden 
bestemd voor het ontwikkelen van 
testmethodes zonder dieren. 

Or. en
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Motivering

Teneinde de doelstelling van bevordering van tests zonder dieren te behalen, moeten meer 
middelen beschikbaar gemaakt worden voor het ontwikkelen van testmethodes zonder 
proefdieren, die kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de informatie-eisen van deze 
verordening. 

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Elisabeth Jeggle

Amendement 166
Overweging 73

(73) De raad van bestuur moet de 
bevoegdheden hebben om de begroting op te 
stellen, de uitvoering ervan te controleren, 
de structuur en hoogte van de vergoedingen 
vast te stellen, interne regels op te stellen, 
een financiële regeling goed te keuren en de 
uitvoerend directeur aan te stellen.

(73) De raad van bestuur moet de 
bevoegdheden hebben om de begroting op te 
stellen, de uitvoering ervan te controleren, 
de structuur en hoogte van de vergoedingen 
vast te stellen, interne regels op te stellen, 
een financiële regeling goed te keuren en de 
uitvoerend directeur aan te stellen. In 
overeenstemming met de doelstelling om 
alternatieven voor dierproeven te 
bevorderen, dient een passend financieel 
kader uit het kaderprogramma voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
beschikbaar gesteld te worden voor het 
ontwikkelen van alternatieve testmethodes.

Or. de

Motivering

Teneinde testmethodes zonder proefdieren te bevorderen, moet een passend financieel kader 
uit het 7de kaderprogramma voor O&TO beschikbaar gesteld worden voor de ontwikkeling 
van alternatieve testmethodes, die gebruikt kunnen worden om te voldoen aan de informatie-
eisen van deze verordening.  

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 167
Overweging 77 bis( nieuw)

(77 bis) Teneinde proeven zonder dieren te 
bevorderen, dient het ECA te beschikken 
over een mandaat om een beleid te 
ontwikkelen en ten uitvoer te leggen voor 
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het ontwikkelen, valideren en wettelijk 
toelaten van proefdiervrije testmethodes en 
zorg te dragen voor het gebruik hiervan in 
intelligente stapsgewijze 
risicobeoordelingen om te voldoen aan de 
informatie-eisen van deze verordening. 
Hiertoe dient bij het ECA een Comité voor 
alternatieve testmethodes te worden 
ingesteld dat bestaat uit deskundigen van 
het Europees Centrum voor de validatie 
van alternatieve methodes (ECVAM), 
dierwelzijnsorganisaties en andere 
relevante belanghebbenden, teneinde te 
zorgen voor de breedst mogelijke 
wetenschappelijke en technische 
deskundigheid die op dit terrein in de 
Gemeenschap beschikbaar is.     

Or. en

Motivering

De doelstelling in deze verordening met betrekking tot het bevorderen van proefdiervrije 
testmethodes dient te worden opgenomen in het mandaat en de activiteiten van het ECA, 
teneinde verwezenlijking ervan te waarborgen. Er dient derhalve bij het ECA een comité te 
worden ingesteld dat bestaat uit terzake deskundigen die de taken uitvoeren die verband 
houden met het ontwikkelen van alternatieve testmethodes en de toepassing daarvan.  

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 168
Overweging 89

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

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

daarna een besluit nemen.

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 169
Overweging 89

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

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

Or. en

Motivering

Veel gezondheidseindpunten zijn momenteel nog niet volledig in kaart gebracht of vastgelegd 
in wetenschappelijke protocollen voor wat betreft niet-standaard effecten, bijvoorbeeld veel 
neuro-ontwikkelingsstoornissen. Er moet altijd een mogelijkheid bestaan om een stof toe te 
voegen als deze beschouwd wordt als een bedreiging voor de gezondheid.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 170
Overweging 90 bis (nieuw)

(90 bis) Met behulp van REACH moeten 
burgers, werknemers en consumenten erop 
kunnen vertrouwen dat elk in de 
Gemeenschap in de handel gebracht 
product veilig is en dat er geen gevaar 
bestaat van blootstelling aan chemische 
stoffen in hoeveelheden of samenstellingen 
die een risico vormen voor hun gezondheid 
of voor het milieu.      

Or. en

Motivering

Producten die ter verkoop worden aangeboden, moeten veilig zijn voor de consument. Dat is 
de garantie die REACH moet geven.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels en Anja Weisgerber

Amendement 171
Overweging 91

(91) De burgers van de Gemeenschap 
moeten toegang hebben tot informatie over 
de chemische stoffen waaraan zij kunnen 
worden blootgesteld, zodat zij met kennis 
van zaken over hun gebruik ervan kunnen 
beslissen. Dit kan op transparante wijze 
worden bereikt door ervoor te zorgen dat zij 
gratis en eenvoudig niet-vertrouwelijke 
basisgegevens in de ECA-databank kunnen 
opvragen, zoals een kort profiel van de 
gevaarlijke eigenschappen, de 
etiketteringseisen en de communautaire 
wetgeving terzake, onder meer over het 
toegestane gebruik en de 
risicobeheersmaatregelen.

(91) De burgers van de Gemeenschap 
moeten toegang hebben tot informatie over 
de chemische stoffen waaraan zij kunnen 
worden blootgesteld, zodat zij met kennis 
van zaken over hun gebruik ervan kunnen 
beslissen. Dit kan op transparante wijze 
worden bereikt door ervoor te zorgen dat zij 
gratis en eenvoudig, en in hun eigen taal 
(die één van officiële EU-talen is) niet-
vertrouwelijke basisgegevens in de ECA-
databank kunnen opvragen, zoals een kort 
profiel van de gevaarlijke eigenschappen, de 
etiketteringseisen en de communautaire 
wetgeving terzake, onder meer over het 
toegestane gebruik en de 
risicobeheersmaatregelen.
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Or. nl

Motivering

REACH heeft ondermeer als doel de bescherming van de gezondheid en het milieu. Het is 
enorm belangrijk dat de burger zich kan informeren over de chemische stoffen in een taal die 
hij/zij begrijpt.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 172
Overweging 91

(91) De burgers van de Gemeenschap 
moeten toegang hebben tot informatie over 
de chemische stoffen waaraan zij kunnen 
worden blootgesteld, zodat zij met kennis 
van zaken over hun gebruik ervan kunnen 
beslissen. Dit kan op transparante wijze 
worden bereikt door ervoor te zorgen dat zij 
gratis en eenvoudig niet-vertrouwelijke 
basisgegevens in de ECA-databank kunnen 
opvragen, zoals een kort profiel van de 
gevaarlijke eigenschappen, de 
etiketteringseisen en de communautaire 
wetgeving terzake, onder meer over het 
toegestane gebruik en de 
risicobeheersmaatregelen.

(91) De burgers van de Gemeenschap 
moeten toegang hebben tot informatie over 
de chemische stoffen waaraan zij kunnen 
worden blootgesteld, zodat zij met kennis 
van zaken over hun gebruik ervan kunnen 
beslissen. Dit kan op transparante wijze 
worden bereikt door ervoor te zorgen dat zij 
gratis en eenvoudig niet-vertrouwelijke 
basisgegevens in de ECA-databank kunnen 
opvragen, zoals een kort profiel van de 
gevaarlijke eigenschappen, de 
etiketteringseisen en de communautaire 
wetgeving terzake, onder meer over het 
toegestane gebruik en de 
risicobeheersmaatregelen. Het ECA en de 
lidstaten dienen toegang te verschaffen tot 
informatie overeenkomstig de bepalingen 
van Richtlijn 2003/4/EG, Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van 
het publiek tot informatie op milieugebied 
en het VN/EEG-Verdrag betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieu-aangelegenheden (Conventie 
van Aarhus) waarvan de Gemeenschap 
mede-ondertekenaar is.      

Or. fr
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Amendement ingediend door Guido Sacconi en Chris Davies

Amendement 173
Overweging 100 bis (nieuw)

(100 bis) Afval, zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 75/442/EEG, zoals gewijzigd, is 
geen stof, preparaat of voorwerp in de zin 
van artikel 3 van deze verordening. 

Or. xm

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat afval niet binnen de toepassingssfeer van de REACH-
verordening valt. (Guido Sacconi)

Afval valt per definitie buiten de REACH-verordening, omdat het geen stof is noch een 
preparaat. (Chris Davies)

Amendement ingediend door Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman en Miroslav Ouzký

Amendement 174
Overweging 104 bis (nieuw)

(104 bis) Om redenen van werkbaarheid 
worden afval en materiaal dat wordt 
gebruikt als secundaire grondstof of als 
energiebron uitgezonderd van deze 
verordening. Het genereren van waarde 
("nuttige toepassing") uit afval en/of 
materiaal dat wordt gebruikt als secundaire 
grondstof of als energiebron draagt bij tot 
de EU-doelstelling van duurzame 
ontwikkeling. REACH moet er niet toe 
leiden dat er eisen worden ingevoerd die 
hergebruik en terugwinning zouden 
kunnen belemmeren en de behoefte aan het 
gebruik van niet-hernieuwbare 
hulpbronnen vergroten.   

Or. en

Motivering

Opneming van afval of secundaire grondstoffen in de toepassingssfeer van de REACH-
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verordening zou leiden tot buitensporige eisen voor hergebruik of terugwinning zonder enig 
extra voordeel voor de gezondheid of het milieu. Bovendien behoeven afval en materialen die 
worden gebruikt als secundaire grondstoffen niet onder REACH te vallen, omdat dit strijdig 
zou zijn met de milieudoelstelling van de EU en omdat deze stoffen adequaat zijn gereguleerd 
in de afvalregelgeving van de EU.    

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 175
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, lid 1

1. In deze verordening worden bepalingen 
vastgesteld voor stoffen in de zin van 
artikel 3, punt 1. Deze bepalingen zijn, waar 
dat is aangegeven, van toepassing op de 
vervaardiging, de invoer, het in de handel 
brengen of het gebruik van die stoffen als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen.

1. In deze verordening worden bepalingen 
vastgesteld voor stoffen in de zin van 
artikel 3, punt 1. Deze bepalingen zijn, waar 
dat is aangegeven, van toepassing op de 
invoer en het in de handel brengen van die 
stoffen als zodanig of in preparaten, of in 
voorwerpen als de vereiste functie van het 
voorwerp gepaard gaat met vrijkoming van 
de stof. Met uitzondering van het bepaalde 
in artikel 6 zijn deze bepalingen niet van 
toepassing op voorwerpen zoals 
gedefinieerd in artikel 3, lid 3.

Or. en

Motivering

Met beter passende en beter te handhaven wetgeving voor stoffen die worden vervaardigd 
maar niet op de markt gebracht (uitsluitend voor export, voor intern onderzoek en 
ontwikkeling, bepaalde halffabrikaten) zouden administratieve lasten voor registratie met het 
oog op het concurrentievermogen van de EU-industrie kunnen worden vermeden. Stoffen die 
worden vervaardigd en gebruikt, worden gecontroleerd via de van toepassing zijnde 
wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en milieu, bijvoorbeeld chemische stoffen voor 
vervaardiging / en de IPPC-wetgeving. De noodzakelijke informatie voor de bescherming van 
werknemers en het milieu is derhalve reeds aanwezig en op verzoek beschikbaar voor 
inspectie door de instanties.

Voorwerpen vallen niet onder REACH, omdat REACH gericht is op stoffen. Echter, om 
verwarring te voorkomen moeten voorwerpen expliciet buiten de toepassingssfeer van 
REACH worden gehouden, met uitzondering van voorwerpen in de zin van artikel 6. 
Voorwerpen (in de zin van producten) worden al uitgebreid en uitputtend gereguleerd via 
andere EU-wetgeving (zoals de algemene richtlijn betreffende de veiligheid van producten en 
de richtlijn betreffende productaansprakelijkheid en de wetgeving inzake de bescherming van 
werknemers). Bovendien blijven stoffen die op de EU-markt worden gebracht om te worden 
verwerkt of opgenomen in voorwerpen uiteraard binnen de toepassingssfeer van de REACH-
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verordening vallen.       

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 176
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, lid 2

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

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

Or. xm

Motivering

Gezien het aanzienlijke aantal chemische stoffen en gebruikswijzen die niet onder de REACH-
bepalingen vallen - met inbegrip van naar schatting 70.000 stoffen waarvan per jaar minder 
dan 1 ton wordt geproduceerd -, is een algemeen beginsel van zorgvuldigheid noodzakelijk 
om de verantwoordelijkheid van de sector voor een veilige behandeling en een veilig gebruik 
van ALLE chemische stoffen te definiëren. Deze plicht moet van toepassing zijn op alle stoffen 
(ongeacht de geproduceerde hoeveelheid) en dient in te houden dat van de sector wordt 
verwacht dat zij zich niet alleen houdt aan de specifieke verplichtingen krachtens de REACH-
verordening, maar ook aan de basale sociale, economische en milieuverantwoordelijkheden 
van het ondernemerschap. Deze specifieke bepalingen waarborgen voorts de rechtszekerheid 
voor bedrijven bij de uitoefening van hun zorgvuldigheidsplicht. Dit amendement houdt 
verband met het amendement op overweging 20. (Corbey) 

Dit amendement houdt verband met de herinvoering van de zorgvuldigheidsplicht. Het 
REACH-systeem geldt niet voor alle chemische stoffen. Het aantal stoffen dat buiten de 
toepassingssfeer van de REACH-verordening valt (omdat er minder dan1 ton van wordt 
geproduceerd) bedraagt circa 70.000. De bescherming van de gezondheid en het milieu 
vereist dat fabrikanten en gebruikers van chemische stoffen worden onderworpen aan een 
algemene zorgvuldigheidsplicht, die inhoudt dat zij de veiligheid van hun stoffen voor gebruik 
moeten aantonen. (Ferreira e.a.)            

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 177
Titel I, hoofdstuk 1, 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, 

3. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers zorgen ervoor dat stoffen geen 
schadelijke gevolgen hebben voor de 
gezondheid en het milieu door te voorzien 
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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. 

in de noodzakelijke informatie en 
maatregelen die, in elk afzonderlijk geval, 
zijn genomen in verband met het 
vervaardigen, invoeren, in de handel 
brengen of gebruiken van stoffen als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen. 
Dergelijke maatregelen dienen gebaseerd te 
zijn op het voorzorgbeginsel en bij de 
selectie van stoffen voor productie en 
gebruik kiezen fabrikanten en downstream-
gebruikers de veiligste stof die beschikbaar 
is.   
De in lid 1 hierboven genoemde 
verplichtingen zijn van toepassing voor 
zover zij niet onredelijk zijn wanneer de 
voordelen van de handeling voor de 
gezondheid of het milieu worden afgezet 
tegen de kosten ervan.  
In verband met hun zorgvuldigheidsplicht 
houden fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers dossiers bij van 
hun chemische-stoffengebruik. Deze 
dossiers worden bijgehouden en openbaar 
gemaakt gedurende de tijd dat de stof wordt 
vervaardigd, ingevoerd, in de handel wordt 
gebracht of gebruikt.  

Or. en

Motivering

REACH is alleen van toepassing op bepaalde stoffen en bepaalde gebruikswijzen. Het is 
derhalve belangrijk een algemene zorgvuldigheidsplicht op te leggen aan alle fabrikanten en 
gebruikers van chemische stoffen. Dit zou slechts een codificatie zijn van de vrijwillige 
afspraken van de chemische industrie (bijv. maatschappelijke-
verantwoordelijkheidsprogramma's).

De verklaring in artikel 1, lid 3, van het REACH-voorstel zou ook al gedaan kunnen zijn met 
betrekking tot de bestaande wetgeving voor chemische stoffen, maar met REACH worden 
nieuwe elementen ingevoerd die een verschuiving betekenen van de verantwoordelijkheid 
naar de sector, met name de eisen ten aanzien van gegevens over bestaande chemische 
stoffen, chemische-veiligheidsrapporten, vergunningen en de inventarisatie van indelingen en 
etiketten. Artikel 3, lid 1, is derhalve correct als verklaring, maar is geen verplichting tot zorg 
die iets toevoegt aan de andere eisen in de REACH-verordening.  
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 178
Titel I, hoofdstuk 1, 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. 

3. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers van een stof in haar basale 
vorm of als component van een preparaat 
of een voorwerp zijn ertoe gehouden deze 
stof te vervaardigen, in te voeren of in de 
handel te brengen op een zodanige wijze 
dat gewaarborgd is dat onder redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden geen schade 
wordt toegebracht aan de gezondheid of het 
milieu. 

Or. en

Motivering

Dit is een vereiste, geen beginsel. Elk bedrijf dient verantwoordelijk te zijn voor de producten 
die het vervaardigt en op de markt brengt. Daar in deze verordening alleen de risico's worden 
vastgesteld voor 10.000 van de 100.000 geleidelijk geïntegreerde stoffen, moet er een 
principe zijn waarmee wordt gewaarborgd dat er voldoende zorg wordt besteed aan de 
beoordeling van de risico's van de andere stoffen. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer en 
Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 179
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, lid 3

3. Deze verordening is gebaseerd op het 
beginsel dat de fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers 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. 

3. Deze verordening is gebaseerd op het 
beginsel dat de fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers 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 onder normale of redelijkerwijs te 
verwachten gebruiksomstandigheden. Aan 
de bepalingen ervan ligt het 
voorzorgbeginsel ten grondslag. 
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Or. en

Motivering

Dit is in overeenstemming met de definitie van "veilig product", zoals vastgelegd in de 
richtlijn inzake algemene productveiligheid (2001/95/EG) en is noodzakelijk om het kader en 
de limieten vast te stellen waarop het onderwerp van deze verordening van toepassing is.  

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 180
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Deze verordening is gericht op een 
hoog niveau van bescherming en is 
gebaseerd op het beginsel van preventief 
handelen, het beginsel dat milieu-
aantastingen bij voorrang aan de bron 
dienen te worden bestreden, en het beginsel 
dat de vervuiler betaalt.  

Or. en

Motivering

Deze tekst komt overeen met de formulering van artikel 174, lid 2, van het Verdrag, waarin de 
basisbeginselen voor de milieuwetgeving zijn vastgelegd. REACH is een belangrijk onderdeel 
van deze wetgeving.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl 
Schlyter, María Sornosa Martínez en María Isabel Salinas García

Amendement 181
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

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

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het beginsel van de zorgvuldigheidsplicht ingevoerd.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 182
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, lid 3 bis (nieuw)

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

Or. fr

Motivering

Het naar behoren bijhouden van dossiers door bedrijven in de productie- en de verkoopketen 
van chemische stoffen is een basisvoorwaarde voor de tenuitvoerlegging van en de controle 
op de naleving van het REACH-systeem. Deze bepaling is slechts de formulering van de 
vereisten inzake de beste praktijken en brengt geen extra kosten met zich mee voor de sector.      

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 183
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, lid 3 ter (nieuw)
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3 ter. De verantwoordelijkheden die uit 
deze verordening voortvloeien voor 
fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers berusten op het legitieme 
vertrouwen van gebruikers dat de 
informatie is gebaseerd op de meest recente 
wetenschappelijke kennis op het moment 
dat de stof, het preparaat of het product in 
de handel werd gebracht en over de 
toeleveringsketen werd verspreid.
Op deze basis nemen fabrikanten, 
importeurs en downstream-gebruikers de 
noodzakelijke maatregelen om te 
voorkomen dat de vervaardiging, de invoer, 
het in de handel brengen of het gebruik van 
stoffen in preparaten of producten schade 
toebrengt aan de gezondheid of het milieu. 
Bij de selectie van stoffen voor productie en 
gebruik kiezen fabrikanten en downstream-
gebruikers de veiligste stof die beschikbaar 
is, rekening houdend met de daaraan 
verbonden kosten en de gewenste werking.     

Or. fr

Motivering

Voor zover stoffen niet onder de bepalingen van het REACH-voorstel vallen (bijv. stoffen 
waarvan minder dan 1 ton per jaar wordt geproduceerd) is het voorzorgbeginsel van 
toepassing, zowel om het gebrek aan informatie te verzachten als om te voorzien in 
maatregelen om de risico's te beperken. Het voorzorgbeginsel waarborgt dat fabrikanten van 
chemische stoffen basale veiligheidsinformatie opstellen en verstrekken voor alle gebruikte 
chemische stoffen, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet. Deze formulering is een 
codificatie van vrijwillige afspraken van de chemische industrie.    

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 184
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

3 bis. Fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers zorgen ervoor dat 
de noodzakelijke informatie wordt 
gegenereerd en dat de noodzakelijke 
maatregelen worden genomen ter 
voorkoming van schade aan de gezondheid 
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of het milieu als gevolg van de 
vervaardiging, de invoer, het in de handel 
brengen of het gebruik van stoffen als 
zodanig, in preparaten of voorwerpen bij 
redelijkerwijs te verwachten gebruik en 
omstandigheden.
3 ter. Fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers houden dossiers bij 
die nodig zijn om te voldoen aan het 
bepaalde in lid 3 bis.. Deze dossiers worden 
op verzoek ter beschikking gesteld aan de 
bevoegde instanties en het ECA.

Or. en

Motivering

REACH bestrijkt niet alle chemische stoffen. Circa 70.000 stoffen vallen mogelijkerwijs 
buiten het toepassingsgebied van REACH (bijv. stoffen met een volume van minder dan 1 
ton). Voor de bescherming van de gezondheid en het milieu is het derhalve belangrijk 
fabrikanten van chemische stoffen en downstream-gebruikers een algemene 
zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot het documenteren van veilig gebruik op te leggen. 
Dat was voorzien in het Witboek en in het ontwerp waarover internetraadpleging heeft 
plaatsgevonden en wordt gesteund door de Raad en het Parlement. De zorgvuldigheidsplicht 
is in de wetstekst evenwel afgezwakt van een wettelijke verplichting tot een niet-afdwingbaar 
beginsel. Met dit amendement wordt beoogd de bepaling met een juridisch bindend karakter 
opnieuw te introduceren.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García en Inés 
Ayala Sender

Amendement 185
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De implementatie en uitvoering van 
de bepalingen van deze verordening moet 
in geen geval gepaard gaan met een 
verzwaring van bureaucratische en 
administratieve lasten voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. es
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Motivering

De stijging van de bureaucratische lasten voor KMO's als gevolg van de tenuitvoerlegging 
van de verordening moet tot een minimum beperkt blijven.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García en Inés 
Ayala Sender

Amendement 186
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. Bij de implementatie van deze 
verordening stelt de Europese Unie 
mechanismen in voor het verlenen van 
bijstand en ondersteuning voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. es

Motivering

Teneinde de implementatie van de bepalingen van deze verordening te vergemakkelijken -
gezien de complexiteit van verordening - moet worden voorzien in mechanismen voor bijstand 
en ondersteuning voor KMO's bij het toepassen ervan in de praktijk.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 187
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
Zorgvuldigheidsplicht

1. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers die handelingen uitvoeren of 
voornemens zijn uit te voeren met een stof, 
een preparaat of een voorwerp dat een 
dergelijke stof of preparaat bevat, met 
inbegrip van het vervaardigen, importeren 
of gebruiken daarvan, en weten of 
redelijkerwijs konden verwachten dat deze 
handelingen negatieve gevolgen zouden 
kunnen hebben voor de gezondheid of het 
milieu, dienen alle noodzakelijke 
inspanningen te verrichten om schade aan 
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de gezondheid en het milieu te vermijden.
2. Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers die een stof of een preparaat of 
een voorwerp dat een dergelijk stof of 
preparaat bevat aan een fabrikant, 
importeur of downstream-gebruiker 
leveren, dienen te zorgen voor adequate 
voorlichting en informatie-uitwisseling, met 
inbegrip van, waar passend, technische 
bijstand om schade aan de gezondheid en 
het milieu te vermijden.
3. Bijhouden van dossiers
a) Fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers gebruiken de hun 
ter beschikking staande informatie, of de 
informatie waarover zij redelijkerwijs 
zouden moeten beschikken, om te voldoen 
aan hun verplichtingen in verband met de 
informatie-eisen krachtens lid 2. De in lid 2 
bedoelde voorlichting en informatie-
uitwisseling dient de volgende elementen te 
omvatten: 
(i) gegevens die redelijkerwijs nodig zijn om 
te voldoen aan bepalingen van deze 
verordening; 
(ii) een beschrijving van de maatregelen die 
ten minste moeten worden genomen ter 
voorkoming of beperking van schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid of het milieu 
als gevolg van redelijkerwijs te verwachten 
handelingen met stoffen, preparaten of 
producten die een stof of een preparaat 
bevatten;
b) Fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers houden dossiers bij 
van de informatie met betrekking tot het 
bepaalde in lid 1, met inbegrip van de 
vermelding van de handelsnamen van de 
stoffen of de preparaten of de voorwerpen 
die deze stoffen of preparaten bevatten, de 
chemische eigenschappen van de stoffen, 
de samenstelling van de preparaten en, 
waar van toepassing, de chemische-
veiligheidsrapporten, alsmede alle overige 
informatie die noodzakelijk is om te 
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voldoen aan de bepalingen van deze 
verordening. 
c) Fabrikanten, importeurs en downstream-
gebruikers geven de bevoegde instantie van 
de lidstaat waar zij zijn gevestigd op 
verzoek toegang tot de in lid 3 van dit 
artikel bedoelde dossiers. 

Or. en

Motivering

Gezien het aanzienlijke aantal chemische stoffen en gebruikswijzen die niet onder de REACH-
bepalingen vallen - met inbegrip van naar schatting 70.000 stoffen waarvan per jaar minder
dan 1 ton wordt geproduceerd -, is een algemeen beginsel van zorgvuldigheid noodzakelijk 
om de verantwoordelijkheid van de sector voor een veilige behandeling en een veilig gebruik 
van ALLE chemische stoffen te definiëren. Deze plicht moet van toepassing zijn op alle stoffen 
(ongeacht de geproduceerde hoeveelheid) en dient in te houden dat van de sector wordt 
verwacht dat zij zich niet alleen houdt aan de specifieke verplichtingen krachtens de REACH-
verordening, maar ook aan de basale sociale, economische en milieuverantwoordelijkheden 
van het ondernemerschap. Deze specifieke bepalingen waarborgen voorts de rechtszekerheid 
voor bedrijven bij de uitoefening van hun zorgvuldigheidsplicht.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 188
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c)

c) niet-geïsoleerde tussenproducten. c) tussenproducten.

Or. en

Motivering

Alle tussenproducten dienen buiten de toepassingssfeer van de REACH-verordening te vallen. 
Tussenproducten worden uitsluitend voor industrieel gebruik geproduceerd en er bestaat 
reeds specifieke wetgeving voor de milieu-aspecten en de gezondheid van werknemers in 
verband met de productie van de controle op tussenproducten:
• Richtlijn 89/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk 
(14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG);
• Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
• Internationale/EG-regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Houdt verband met de amendementen op de artikelen 14, 15, 16 en 18 van dezelfde indiener.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 189
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letters c bis) c ter) (nieuw)

c bis) afvalstoffen zoals gedefinieerd in de 
richtlijnen 75/442/EEG en 91/689/EEG

c ter) levensmiddelen en diervoeders zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
178/2002

Or. en

Motivering

Afvalstoffen vormen vaak de grondstof voor verschillende industrieën. De opneming van 
afvalstoffen in de REACH-verordening zou een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de 
recyclingsector. 

Ook levensmiddelen en diervoeders dienen uitgesloten te worden van de bepalingen van deze 
verordening, daar hun veiligheid reeds wordt gewaarborgd door bestaande communautaire 
wetgeving.   

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 190
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) stoffen die worden gebruikt voor 
product- en procesgeoriënteerd onderzoek 
en  ontwikkeling op alle niveaus in de 
toeleveringsketen.

Or. en

Motivering

Fabrikanten en importeurs zijn momenteel niet verplicht stoffen die worden gebruikt voor 
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onderzoek en ontwikkeling te registreren. Dit moet worden uitgebreid naar downstream-
gebruikers van stoffen.
In het belang van de bevordering van innovatie dient wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkeling op alle niveaus in de toeleveringsketen geheel buiten de REACH-verordening te 
vallen.    

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 191
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c ter) (nieuw)

c ter) stoffen die als zodanig of in een 
preparaat of een voorwerp worden gebruikt 
en waarvan de milieu- en 
gezondheidsaspecten vallen onder de in 
Bijlage I quater vermelde regelgeving; 

Or. en

Motivering

Teneinde de last van dubbele procedures en dubbele verslaglegging te beperken, dient de 
werkingssfeer van REACH duidelijk te worden gescheiden van regelgevingsgebieden die 
reeds afdoende en adequaat worden beheerst door specifieke communautaire wetgeving. 
Alleen de gebruikswijzen en de gevolgen voor de gezondheid en het milieu die op adequate 
wijze worden beheerst door andere communautaire wetgeving dienen buiten de werkingssfeer 
van de REACH-verordening te blijven.   

Amendement ingediend door Philippe Busquin, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en Erna Hennicot-

Schoepges

Amendement 192
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) afval voor nuttige toepassing zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 91/156/EEG, 
Bijlage II B

Or. en

Motivering

Afval wordt reeds gecontroleerd en beheerd op basis van andere internationale of EU-
regelgeving voor afval. Het invoeren van dure test- en registratieprocessen voor afval dat 
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hergebruikt kan worden, zou een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de recyclingsector 
en een afschrikwekkend effect kunnen hebben op de invoer en het gebruik van, bijvoorbeeld, 
oud ijzer. Het is derhalve strijdig met de inzet van de Commissie voor duurzame ontwikkeling 
en een optimaal gebruik van hulpbronnen.  

Amendement ingediend door Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 
Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 

Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis en Miroslav Mikolášik

Amendement 193
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) stoffen, preparaten of voorwerpen die 
afvalstoffen zijn zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 
maart 19911 tot wijziging van Richtlijn 
75/442/EEG betreffende afvalstoffen, 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 van de 
Raad van 18 maart 1991 betreffende 
afvalstoffen.

1PB L 78 van 26.3.1991, blz. 12.

Or. xm

Motivering

Opneming van afval of secundaire grondstoffen in de toepassingssfeer van de REACH-
verordening zou leiden tot buitensporige eisen voor hergebruik of terugwinning zonder enig 
extra voordeel voor de gezondheid of het milieu. Bovendien behoeven afval en materialen die 
worden gebruikt als secundaire grondstoffen niet onder REACH te vallen, omdat dit strijdig 
zou zijn met de milieudoelstelling van de EU en omdat deze stoffen adequaat zijn gereguleerd 
in de afvalwetgeving van de EU (Sonik e.a.).

Afval en materiaal dat wordt gebruikt als secundaire grondstof of energiebron in het kader 
van nuttige toepassing in de zin van de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen of volgens 
Europese normen dienen buiten de werkingssfeer van REACH te blijven, omdat zij op 
afdoende wijze worden beheerst door de communautaire wetgeving betreffende afvalstoffen.

Bovendien worden de risico's voor de gezondheid en het milieu van hergebruikprocessen 
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zoals bedoeld in Bijlage II A van de kaderrichtlijn voor afvalstoffen op afdoende wijze 
gecontroleerd krachtens Richtlijn 1996/61 van de Raad van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, waarin is vastgelegd dat 
installaties vergunningsplichtig zijn. In Richtlijn 91/156/EEG werd het begrip "uit 
afvalstoffen verkregen secundaire grondstoffen" geïntroduceerd. (Foglietta e.a. + 
Schnellhardt)

Dit amendement voorkomt dubbele wetgeving op hetzelfde terrein en afschrikking van 
recycling en nuttige toepassing. 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. Dit amendement houdt verband met de andere 
amendementen op artikelen in Titel I: Algemene aspecten. (Vernola e.a.)

 

Amendement ingediend door Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman en Miroslav Ouzký

Amendement 194
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) Stoffen die achterblijven in 
preparaten en voorwerpen die zijn 
vervaardigd met hergebruikte preparaten of 
voorwerpen.  

Or. en

Motivering

Het opleggen van de REACH-eisen voor gerecycleerd papier zou de inspanningen van de EG 
om het aandeel van het gerecycleerde papier te vergroten in gevaar kunnen brengen. Daarbij 
komt dat stoffen die in gerecycleerd papier achterblijven (nadat het is gerecycleerd) 
afkomstig zijn uit het oorspronkelijke vervaardigde en bewerkte papier. Deze stoffen zijn dus 
al onderhevig geweest aan de REACH-eisen en zijn al beoordeeld op hun gebruik in de 
papierproductie en -verwerking. Het nogmaals analyseren, registreren, evalueren en 
aanmelden van deze stoffen voor een vrijwel gelijk gebruik brengt een onnodige 
werkbelasting met zich mee.   

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Anne Laperrouze

Amendement 195
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)
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c bis) stoffen, preparaten of voorwerpen 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 75/442/EEG. 

Or. xm

Motivering

Afvalstoffen moeten buiten de werkingssfeer van de REACH-verordening blijven, omdat zij 
reeds worden beheerst door specifieke communautaire wetgeving. Dit betekent echter niet dat 
kan worden afgezien van de eis aan fabrikanten en importeurs van een stof om de afvalfase in 
het chemische-veiligheidsrapport op te nemen (zie amendement 4 op Bijlage I, paragraaf 
0.2.). (Dagmar Roth-Behrendt)

Dit amendement voorkomt dubbele wetgeving. 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.   

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 196
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letters c bis) en c ter) (nieuw)

c bis) stoffen die uit hoofde van Richtlijn 
75/442/EEG van de Raad als afval 
aangemerkt moeten worden.

c ter) stoffen die in hoeveelheden van 
minder dan 10 ton per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd 
respectievelijk geïmporteerd. 

Or. de

Motivering

1. Dubbele regelgeving moet worden voorkomen. De sectorale wetgeving voor afvalstoffen is 
vergelijkbaar met REACH-bepalingen ten aanzien van de bescherming van de gezondheid en 
het milieu. Afvalstoffen moeten derhalve buiten het REACH-systeem worden gehouden.

2. Stoffen in hoeveelheden onder 10 ton/jaar kunnen geheel buiten de REACH-eisen worden 
gehouden. Dit leidt tot lastenvermindering bij KMO's en concentratie van de regelgeving op 
de grote stoffenstromen.
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 197
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) natuurlijke grondstoffen die niet 
openbaar in de handel worden gebracht en 
uitsluitend worden gebruikt voor 
professionele toepassingen in installaties en 
onder de bepalingen van Richtlijn 
96/61/EG vallen; 

Or. de

Motivering

Organische en anorganische primaire grondstoffen bevatten in hun natuurlijke vorm CMR-
stoffen. Deze zeer variabele materialen worden uitsluitend gebruikt in professionele 
toepassingen bij de productie van stoffen of preparaten. Bovendien vallen de betrokken 
installaties onder de regels van Richtlijn 96/61/EG en onder de van toepassing zijnde EU-
wetgeving op het gebied van bescherming van werknemers en het milieu. Aan bezwaren in 
verband met het gebruik van natuurlijke primaire grondstoffen wordt derhalve in de 
bestaande regelgeving al afdoende tegemoet gekomen.   

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 198
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) het vervoer van stoffen en preparaten 
per spoor, over de weg, over 
binnenwateren, over zee of door de lucht. 

Or. en

Motivering

Er bestaat reeds een aanzienlijke aantal regels op vervoersgebied en deze hoeven in de 
REACH-verordening niet gedupliceerd te worden. Het is nooit de bedoeling van REACH 
geweest om regels voor de vervoerssector te wijzigen en dat dient expliciet duidelijk gemaakt 
te worden.  
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Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 199
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) afvalstoffen voor definitieve 
verwijdering zoals gedefinieerd in Bijlage 
II A van Richtlijn 91/156/EEG 

Or. en

Motivering

Opneming van secundaire grondstoffen in de werkingssfeer van de REACH-verordening zou 
hergebruik van bepaalde metaallegeringen ontmoedigen. In de verordening dient duidelijk 
gemaakt te worden dat stoffen die als afval worden aangemerkt buiten de werkingssfeer van 
het REACH-systeem vallen. Hiermee wordt tevens duplicatie van de wetgeving voor 
afvalstoffen voorkomen.   

Amendement ingediend door Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle en Anja Weisgerber

Amendement 200
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letters c bis), c ter), c quater) en c quinquies) (nieuw)

c bis) levensmiddelen en diervoeders zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
178/2002 
c ter) levensmiddelenadditieven zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 89/107/EEG
c quater) aromastoffen zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 88/388/EEG 
c quinquies) toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding zoals gedefinieerd in 
Verordening (EG) nr. 1831/2003  

Or. de

Motivering

Als deze uitzonderingen op de werkingssfeer van de REACH-verordening worden opgenomen, 
zouden de uitzonderingen en vrijstellingen in de hoofdstukken Registratie en Vergunning 
kunnen worden geschrapt.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 201
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1, letters c bis) (nieuw)

c bis) stoffen die worden gebruikt om te 
reageren op onvoorziene problemen die 
zouden leiden tot verslechtering van de 
kwaliteit of stopzetting van de productie, op 
voorwaarde dat:
(i) voorafgaande registratie vanwege de 
urgentie niet mogelijk is; 
(ii) registratie achteraf plaatsvindt als 
hernieuwd gebruik van de stof 
waarschijnlijk is;
(iii) het onvoorziene gebruik geschiedt met 
eerbiediging van de wetgeving inzake de 
veiligheid van werknemers. 

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, , Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis en Anne Laperrouze

Amendement 202
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1 bis) (nieuw)

1 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing voor zover een stof wordt 
gebruikt:
- in geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik in de zin van 
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Verordening (EEG) nr. 2309/931 van de 
Raad,Verordening (EG) nr. 726/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijn 2001/82/EG2 van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 
2001/83/EG3 van het Europees Parlement 
en de Raad;
- in levensmiddelen in de zin van 
Verordening 178/2002/EG en Richtlijn 
88/388/EEG van de Raad van 22 juni 1988 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lid-staten inzake 
aroma's voor gebruik in levensmiddelen en 
de uitgangsmaterialen voor de bereiding 
van die aroma's, met inbegrip van 
levensmiddelenadditieven in de zin van 
Richtlijn 89/107/EEG van de Raad en van 
aromastoffen die vallen onder de definitie 
in Beschikking 1999/217/EG van de 
Commissie;
- in voedermiddelen in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1831/2005, met 
inbegrip van toevoegingsmiddelen in de zin 
van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad;
- in diervoeding in de zin van Richtlijn 
82/471/EEG4 van de Raad;
- in medische hulpmiddelen;
- in materiaal dat met levensmiddelen in 
aanraking komt in de zin van Richtlijn 
89/109/EEG van de Raad;
- in gewasbeschermingsmiddelen in de zin 
van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad;
- in biociden in de zin van Richtlijn 
98/8/EG van de Raad.

1 PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1. 
2 PB L 311 van 28.11.2004, blz. 1. 
3 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67. 
4 PB L 213 van 21.7.1982, blz. 8. 

Or. xm



AM\565896NL.doc 63/98 PE 357.816v01-00

NL

Motivering

Om redenen van vereenvoudiging en consolidatie moeten alle uitzonderingen op de 
werkingssfeer in één bepaling worden opgenomen. Deze uitzonderingen staan verspreid over 
de tekst (zie de artikelen 4, 8 en 53) en zijn deels nauw verbonden met 
uitzonderingsbepalingen (bijvoorbeeld: een levensmiddel is een preparaat dat is vervaardigd 
uit voedselingrediënten en toevoegingsmiddelen voor levensmiddelen. Toevoegingsmiddelen 
voor levensmiddelen zijn uitgezonderd van registratie, maar voedselingrediënten of 
proceshulpstoffen niet. Er is geen reden om op deze stoffen verschillende regels toe te 
passen).

Dit amendement houdt verband met de amendementen op de artikelen 4, 8 en 53-55. (Oomen-
Ruijten e.a. + Anne Laperrouze)

Stoffen die reeds zijn gereguleerd in de van toepassing zijnde en naar behoren geïntegreerde 
verticale verordeningen dienen uitgezonderd te worden van de REACH-verordening. Dit 
amendement houdt verband met de overige amendementen op artikelen onder Titel I: 
Algemene aspecten. (Vernola e.a.)  

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 203
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, leden 1 bis), 1 ter) en 1 quater) (nieuw)

1 bis. De bepalingen van de titels II, III, V 
en VI zijn niet van toepassing voor zover 
een stof wordt vervaardigd of geïmporteerd 
voor gebruik in de volgende eindproducten 
of voor zover een stof daarin wordt 
gebruikt:
a) geneesmiddelen voor menselijk of 
diergeneeskundig gebruik die binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 726/2004, Richtlijn 2001/82/EG en 
Richtlijn 2001/83/EG vallen;
b) levensmiddelen zoals gedefinieerd in 
Verordening (EG) nr. 178/2002, met 
inbegrip van:
(i) levensmiddelenadditieven in 
levensmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/107/EEG vallen;
(ii) aromastoffen in levensmiddelen die 



PE 357.816v01-00 64/98 AM\565896NL.doc

NL

binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG van de 
Commissie vallen;
c) diervoeding, met inbegrip van
(i) toevoegingsmiddelen in diervoeding die 
binnen het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 
betreffende toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding vallen; en
(ii) diervoeding die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
82/471/EEG valt;
d) materialen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen die 
binnen het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 vallen;
e) cosmetische producten die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
76/768/EEG vallen;

f) medische hulpmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van de Richtlijnen 
90/385/EEG, 93/42/EEG of 98/79/EG 
vallen;

g) gewasbeschermingsmiddelen die binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
91/414/EEG vallen;

h) biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
vallen.

1 ter. De bepalingen van titel VII zijn niet 
van toepassing op het gebruik van stoffen 
genoemd in lid 2 bis (nieuw) noch op de 
volgende toepassingen:

a) gebruik als locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten of vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten;

b) gebruik als motorbrandstoffen die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
98/70/EG vallen;
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c) gebruik als brandstof in mobiele of vaste 
stookinstallaties voor minerale-
olieproducten en gebruik als brandstof in 
gesloten systemen.

1 quater. De bepalingen van titel IV en X 
zijn niet van toepassing op preparaten 
genoemd in lid 2 bis, punten a) t/m f), of op 
stoffen in deze preparaten.

Or. en

Motivering

Voor een aantal stoffen die reeds gereguleerd waren in communautaire wetgeving gelden 
uitzonderingen op de diverse REACH-eisen. Zo zijn cosmetische producten, materialen die 
bestemd zijn om met voedsel in contact te komen, biociden, gewasbeschermingsproducten en 
medische hulpmiddelen reeds gereguleerd in specifieke communautaire wetgeving. Deze 
dienen dan ook uitgezonderd te worden van de registratieverplichting. Op dit moment zijn de 
uitzonderingen op de diverse eisen verspreid over de gehele tekst van het 
verordeningsvoorstel, met name in:

• Titel II, Hoofdstuk I, artikel 4, lid 1
• Titel VII, Hoofdstuk I, artikel 53, leden 5 en 6

Het gevolg hiervan is dat de reikwijdte van de uitzonderingen moeilijk te bepalen en soms 
onduidelijk is. In dit amendement van de Commissie industrie, onderzoek en energie worden 
alle uitzonderingen in één bepaling samengebracht in een nieuwe Titel I, Hoofdstuk I, artikel 
2. Met deze consolidering en verduidelijking:

• wordt onnodige administratie voorkomen door ervoor te zorgen dat de REACH-verordening 
geen duplicatie bevat van bestaande regelgeving;
• wordt de werkbaarheid vergroot doordat het voor een fabrikant of een importeur 
gemakkelijker wordt om vast te stellen wat onder de regelgeving valt en worden voorts 
mogelijke verwarringen en fouten voorkomen.     

 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 204
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, leden 1 bis), 1 ter) (nieuw)

1 bis. De bepalingen van de titels II, III, IV, 
V en VII zijn niet van toepassing voor zover 
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een stof wordt gebruikt in of als:
a) 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) levensmiddelen zoals gedefinieerd in 
Verordening (EG) nr. 178/2002, met 
inbegrip van:
- levensmiddelenadditieven in 
levensmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
89/107/EEG vallen;
- aromastoffen in levensmiddelen die 
binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG van de 
Commissie vallen;
c) diervoeding, met inbegrip van
- toevoegingsmiddelen in diervoeding die 
binnen het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 
betreffende toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding vallen; en
- diervoeding die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
82/471/EEG valt;
d) gewasbeschermingsmiddelen die binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
91/414/EEG vallen;
e) biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
vallen;
f) medische hulpmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van de Richtlijnen 
90/385/EEG, 93/42/EEG of 98/79/EG 
vallen;
g) materialen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen die 
binnen het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 vallen.
1 ter. Deze verordening is van toepassing 
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onverminderd de bepalingen van de 
communautaire wetgeving inzake de 
omstandigheden op de werkplek.   

Or. en

Motivering

Alle uitzonderingen op de werkingssfeer van de REACH-verordening moeten in artikel 2 
worden samengebracht, zodat bedrijven die de REACH-eisen niet hoeven toe te passen niet 
het hele voorstel behoeven te bestuderen, maar snel kunnen zien of er voor hen verplichtingen 
uit voortvloeien. 

Om dubbel werk voor bedrijven en instanties te voorkomen, dienen alle stoffen die gebruikt 
worden in producten waarop specifieke communautaire wetgeving van toepassing is (bijv. 
pesticiden, medische hulpmiddelen en materiaal dat met voedsel in contact komt) 
uitgezonderd te worden van de werkingssfeer van de titels inzake registratie, beoordeling, 
vergunning, informatie in de toeleveringsketen en de verplichtingen voor downstream-
gebruikers. 

In plaats van te verwijzen naar enkele van de afzonderlijk van toepassing zijnde richtlijnen 
betreffende de omstandigheden op de werkplek is het beter om met een algemene verwijzing 
duidelijk te maken dat alle bestaande regelgeving op dit gebied onverkort prevaleert. 

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 205
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2

2. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd:

schrappen

a) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad1;
b) Richtlijn 90/394/EEG;
c) Richtlijn 98/24/EG van de Raad2;
d) de Gemeenschapswetgeving inzake het 
vervoer van gevaarlijke stoffen en 
gevaarlijke stoffen in preparaten per spoor, 
over de weg, over de binnenwateren, over 
zee of door de lucht.
_____________
1 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
2 PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.

Or. de
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Motivering

Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat niet twee regels (resp. op het gebied van de 
bescherming van werknemers en op vervoersgebied) naast elkaar moeten worden toegepast. 
In het verordeningsvoorstel wordt een dergelijke gelijktijdige toepassing geëist op dezelfde 
situatie.  

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 206
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2, letter d)

d) de Gemeenschapswetgeving inzake het 
vervoer van gevaarlijke stoffen en 
gevaarlijke stoffen in preparaten per spoor, 
over de weg, over de binnenwateren, over 
zee of door de lucht.

schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping is het gevolg van het amendement op artikel 2, lid 1, punt c bis (nieuw)

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 207
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) Gemeenschapswetgeving op 
milieugebied  

Or. en

Motivering

REACH is niet gericht op harmonisering van de bepalingen inzake de bescherming van 
werknemers (zie de punten a), b) en c)) of de Gemeenschapswetgeving inzake het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Het REACH-systeem verschaft informatie over stoffen. Hiermee wordt de 
uitvoering van de wetgeving inzake werknemersbescherming en vervoer, die onverkort geldig 
blijft, ondersteund. Hetzelfde geldt voor milieuwetgeving, die derhalve dient te worden 
toegevoegd.  
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges en Anne Laperrouze

Amendement 208
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Andere stoffen dan de in dit artikel 
uitgezonderde worden uitgezonderd van de 
werkingssfeer van de titels II, VI, VII en 
VIII, zoals vermeld in elk van deze titels,
omdat de gevolgen ervan voor de 
gezondheid en het milieu op adequate 
gereguleerd zijn in andere 
Gemeenschapswetgeving. De lijst van 
stoffen die aldus worden uitgezonderd, kan 
worden herzien met behulp van een 
beschikking van de Commissie, die wordt 
aangenomen volgens de procedure zoals 
vermeld in artikel 130, lid 3, op basis van 
een aanbeveling van het ECA of op 
initiatief van de Commissie.    

Or. en

Motivering

Met deze algemene clausule worden (1) de criteria voor uitzondering vastgesteld 
("adequatie", zoals vaak genoemd in de toelichting) en wordt (2) een mechanisme vastgelegd 
voor aanpassingen van de lijst van uitsluitingen/uitzonderingen op deze criteria (teneinde 
conflicten tussen de REACH-verordening en de sectorale wetgeving op te lossen die in een 
later stadium aan het licht zouden kunnen komen, alsook om rekening te houden met de 
evolutie van de sectorale EU-wetgeving). Voor deze aanpak is ook gekozen in Richtlijn 
92/32/EG van de Raad (7de wijziging van de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen).     

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 209
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Deze verordening is van toepassing 
op elke stof of elk preparaat of voorwerp 
dat wordt geïmporteerd in de Europese 
Unie. 
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Deze toepassing van deze verordening is 
gebaseerd op eerlijke en billijke 
concurrentie tussen entiteiten die stoffen, 
preparaten of voorwerpen vervaardigen in 
de lidstaten en entiteiten die stoffen, 
preparaten of voorwerpen vervaardigen in 
derde landen en deze in welke vorm dan 
ook importeren in de Europese Unie.
Indien de toepassing van deze verordening 
aanleiding kan geven tot voorwaarden die 
gunstiger zijn voor dergelijke importen dan 
voor in de Europese Unie vervaardigde 
stoffen, preparaten en voorwerpen, neemt 
de Commissie de vereiste maatregelen om 
te komen tot een gelijke behandeling.

Or. it

Motivering

Het risico bestaat dat het REACH-systeem in zijn door de Commissie voorgestelde vorm 
gunstiger uitvalt voor de import van bepaalde voorwerpen, stoffen en preparaten die niet 
onderhevig zijn aan de regelgeving waaraan soortgelijke in de EU vervaardigde producten 
moeten voldoen. De minder omvattende controles op geïmporteerde producten maakt deze 
goedkoper, laat ruimte voor een breder grondstoffenpalet en biedt geen waarborgen ten 
aanzien van de bescherming van de gezondheid en het milieu.

In de huidige EU-wetgeving zijn parameters opgenomen die voor Europese fabrikanten van 
chemische stoffen veel strenger zijn. Voor importeurs van voorwerpen in de Europese Unie 
dienen dezelfde regels te gelden als voor Europese fabrikanten.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 210
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de verboden en beperkingen 
zoals vastgelegd in Richtlijn 76/768/EEG 
van de Raad, zoals gewijzigd, ten aanzien 
van: 
a) het verbod op dierproeven met 
cosmetische eindproducten of ingrediënten 
of samenstellingen van ingrediënten 
daarvan; en   
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b) het in de handel brengen van 
cosmetische producten waarvan bepaalde 
of alle ingrediënten of de eindsamenstelling 
is getest op dieren.   
Voor zover stoffen die uitsluitend worden 
gebruikt als cosmetische ingrediënten 
binnen de werkingssfeer van deze 
verordening vallen, zijn dierproeven met 
deze stoffen ten behoeve van enigerlei in 
deze verordening vereiste beoordeling niet 
toegestaan.   

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 18 van de rapporteur en beoogt duidelijk te maken dat 
het doel is te voorkomen dat dierproeven met cosmetica - die krachtens de 7de wijziging van 
de cosmeticarichtlijn verboden zijn - worden opgenomen in de REACH-verordening.

Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis en Miroslav Mikolášik

Amendement 211
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

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

Or. it
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Motivering

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

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Chris Davies

Amendement 212
Titel I, hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Deze verordening geldt onverminderd 
de verboden en beperkingen zoals 
vastgelegd in Richtlijn 76/768/EEG van de 
Raad, zoals gewijzigd, ten aanzien van: 
a) het uitvoeren van dierproeven met de 
eindsamenstelling van cosmetische 
eindproducten of bepaalde of alle 
ingrediënten daarvan; en 
b) het in de handel brengen van 
cosmetische producten waarvan bepaalde 
of alle ingrediënten of de eindsamenstelling 
is getest op dieren.
Voor zover stoffen die als cosmetische 
ingrediënten worden gebruikt binnen de 
werkingssfeer van deze verordening vallen, 
zijn dierproeven met deze stoffen ten 
behoeve van enigerlei in deze verordening 
vereiste beoordeling niet toegestaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op handhaving van de 7de wijziging van de cosmeticarichtlijn en 
de bepalingen inzake het verbod op dierproeven en het op de markt brengen van producten 
die op dieren getest zijn.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner,
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Anders Wijkman en Miroslav Ouzký

Amendement 213
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 1

1. "stof": een chemisch element en de 
verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in 
natuurlijke toestand of bij de vervaardiging 
ontstaan, met inbegrip van alle additieven 
die nodig zijn voor het behoud van de 
stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten 
gevolge van het toegepaste procédé, doch 
met uitzondering van elk oplosmiddel dat 
kan worden afgescheiden zonder dat de 
stabiliteit van de stof wordt aangetast of de 
samenstelling ervan wordt gewijzigd;

1. "stof": een chemisch element en de 
verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in 
natuurlijke toestand of bij de vervaardiging 
ontstaan, met inbegrip van alle additieven 
die nodig zijn voor het behoud van de 
stabiliteit ervan en alle onzuiverheden 
daarin aanwezig na het toegepaste procédé 
of daarin voorkomend in de natuur en 
eraan onttrokken als deel van de stof, doch 
met uitzondering van elk oplosmiddel dat 
kan worden afgescheiden zonder dat de 
stabiliteit van de stof wordt aangetast of de 
samenstelling ervan wordt gewijzigd;

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt een definitie gebruikt die gebaseerd is op wetgeving die voornamelijk 
gericht is op het reguleren van door de mens gemaakte chemische stoffen. Aldus vallen 
onzuiverheden die "ten gevolge van het toegepaste procédé" ontstaan buiten de definitie van 
"stof". Duidelijk gemaakt moet worden dat deze uitzondering zich ook uitstrekt tot 
onzuiverheden die in de natuur voorkomen.

In de praktijk zal het voor papier- en tissuepapierfabrikanten buitengewoon moeilijk zijn om 
voor elk van de natuurlijke onzuiverheden die samen met de cellulose aan hout worden 
onttrokken te voldoen aan de eisen in de voorgestelde REACH-verordening.   

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 214
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 1

1. "stof": een chemisch element en de 
verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in 
natuurlijke toestand of bij de vervaardiging 
ontstaan, met inbegrip van alle additieven 
die nodig zijn voor het behoud van de 
stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten 
gevolge van het toegepaste procédé, doch 
met uitzondering van elk oplosmiddel dat 
kan worden afgescheiden zonder dat de 

1. "stof": een chemisch element en de 
verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in 
natuurlijke toestand of bij de vervaardiging 
ontstaan, met inbegrip van alle additieven 
die nodig zijn voor het behoud van de 
stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten 
gevolge van het toegepaste procédé, doch 
met uitzondering van elk oplosmiddel dat 
kan worden afgescheiden zonder dat de 
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stabiliteit van de stof wordt aangetast of de 
samenstelling ervan wordt gewijzigd;

stabiliteit van de stof wordt aangetast of de 
samenstelling ervan wordt gewijzigd. Onder 
"stoffen" vallen voorts voorwerpen die een 
stof, als zodanig of in de vorm van een 
preparaat, bevatten en deze stof 
waarschijnlijk uit de voorwerpen vrijkomt 
onder normale en redelijkerwijs te 
verwachten gebruiksomstandigheden;   

Or. en

Motivering

Een voorwerp waaruit waarschijnlijk een stof vrijkomt, bijvoorbeeld een inktpatroon of een 
brandblusser, moet onderhevig zijn aan passende eisen. Voor stoffen dienen dezelfde 
bepalingen te gelden, ongeacht het feit of zij zich in een houder of verpakking bevinden en 
vervolgens vrijkomen. Zonder dit amendement zouden voor deze categorie van producten 
minder eisen gelden dan voor andere. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Philippe Busquin, Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 215
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 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;

Or. xm

Motivering

Metaallegeringen worden in de huidige EU-wetgeving als "preparaten" beschouwd, daar zij 
bestaan uit twee of meer stoffen (metalen). 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. Als de legering afkoelt tot kamertemperatuur 
blijven de nieuwe kristalstructuur en de specifieke eigenschappen behouden. 

Legeringen - preparaten - hoeven niet verplicht geregistreerd te worden, maar de veiligheid 
van het gebruik van metalen in legeringen (veruit de meest gebruikte toepassing van metalen) 
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behoeft niet te worden beoordeeld. Teneinde tot een correcte bepaling van de potentiële 
risico's te komen bij het gebruik van legeringen, dienen deze te worden geëvalueerd op basis 
van hun eigen nieuwe intrinsieke eigenschappen en niet op basis van de potentiële gevaren 
van de stoffen waaruit zijn samengesteld. Dientengevolge is de Commissie in de richtlijn over 
gevaarlijke preparaten (1999/45/EG) verzocht te onderzoeken of het nodig is een specifieke 
indelingsmethode voor legeringen te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke chemische eigenschappen.

Hoewel in Bijlage I bis van het REACH-voorstel wordt erkend dat legeringen "speciale 
preparaten" zijn, wordt dit niet nader gespecificeerd in het wetgevingsdeel van het voorstel. 
Zonder de erkenning dat legeringen speciale preparaten zijn, zouden de bijna 30.000 
commerciële legeringen onjuist worden geëvalueerd, omdat zij zouden worden beoordeeld op 
basis van de eigenschappen van hun afzonderlijke componenten. Dit zou ertoe leiden dat er in 
de toeleveringsketen onjuiste informatie wordt doorgegeven. Het ontwikkelen en verspreiden 
van correcte informatie over de risico's van stoffen en preparaten is een van de 
hoofddoelstellingen van het REACH-voorstel en is van essentieel belang in verband met de 
zorgvuldigheidsplicht van fabrikanten van legeringen. (Oomen-Ruijten e.a.) 

Metaallegeringen worden in het onderhavige REACH-voorstel als "preparaten" beschouwd, 
daar zij bestaan uit twee of meer stoffen (metalen). 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. Als de legering afkoelt tot kamertemperatuur 
blijven de nieuwe kristalstructuur en de specifieke eigenschappen behouden. (Krahmer e.a.)       

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges en Philippe Busquin

Amendement 216
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 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; 

Or. en

Motivering

In de VN is in de context van het Geharmoniseerde Stelsel voor de indeling en etikettering van 
chemische stoffen (GHS) overeenstemming bereikt over een definitie van metaallegering. 
Deze is in december 2002 goedgekeurd door de subcommissie van deskundigen inzake het 
GHS van de Economische en Sociale Raad van de VN en in maart 2003 openbaar gemaakt. 
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Deze definitie dient in het REACH-voorstel te worden opgenomen als nieuwe definitie. De 
Commissie heeft erkend dat er behoefte was aan een technisch begeleidingsdocument (TBD), 
opgesteld door de sector in overleg met de Commissie en de lidstaten, voor het beoordelen 
van "metalen", d.w.z. metalen, legeringen en anorganische metaalverbindingen. In de 
wetgeving kan niet worden verwezen naar het TBD, maar er dient een duidelijk verband te 
zijn tussen de wetgeving en de materialen waarop het TBD van toepassing is. Anorganische 
metaalverbindingen en metalen zijn "stoffen" zoals gedefinieerd in artikel 3. Legeringen zijn 
echter niet gedefinieerd.       

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 217
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 2 bis (nieuw)

2 bis. "in de natuur voorkomend": stoffen 
die in de natuur voorkomen en geen 
bewerking hebben ondergaan dan wel 
uitsluitend handmatig, met behulp van de 
zwaartekracht of mechanisch zijn bewerkt, 
of via oplossing in water, flotatie of 
verhitting met als enig doel water te 
verwijderen, of stoffen die op enigerlei 
wijze aan de lucht worden onttrokken 
zonder chemische verandering van de stof;  

Or. en

Motivering

Om de werkbaarheid te vergroten, dient in de REACH-verordening ook een definitie te 
worden opgenomen van "in de natuur voorkomend". 

Amendement ingediend door Liam Aylward en Avril Doyle

Amendement 218
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 3

3. "voorwerp": een object dat bestaat uit een 
of meer stoffen of preparaten en waaraan 
tijdens de productie een specifieke vorm, 
een specifiek oppervlak of een specifiek 
patroon wordt gegeven zodat de functie bij
het eindgebruik daardoor in hogere mate 
wordt bepaald dan door de chemische 

3. "voorwerp": een door de mens 
vervaardigd object dat een of meer stoffen
en/of preparaten bevat of daaruit bestaat en 
waaraan tijdens de productie een specifieke 
vorm, een specifiek oppervlak of een 
specifiek patroon wordt gegeven dat van 
belang is voor het eindgebruik;
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samenstelling;

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie wijkt aanzienlijk af van de definitie die de EU 
van oudsher gebruikte voor "voorwerp". Het is van belang om een betrouwbaar onderscheid 
aan te brengen tussen stoffen/preparaten en eindproducten. De nu gebruikte zinsnede "... de 
functie bij het eindgebruik daardoor in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische 
samenstelling" is verwarrend. De in dit amendement voorgestelde wijziging van de definitie is 
een betere weergave van wat wordt bedoeld in de context van de verordening.     

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis en Holger Krahmer

Amendement 219
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 3

3. "voorwerp": een object dat bestaat uit een 
of meer stoffen of preparaten en waaraan 
tijdens de productie een specifieke vorm, 
een specifiek oppervlak of een specifiek 
patroon wordt gegeven zodat de functie bij 
het eindgebruik daardoor in hogere mate 
wordt bepaald dan door de chemische 
samenstelling;

3. "voorwerp": een object dat bestaat uit een 
of meer stoffen of preparaten en waaraan 
tijdens de productie een specifieke vorm, 
een specifiek oppervlak of een specifiek 
patroon wordt gegeven zodat de functie bij 
het eindgebruik daardoor in hogere mate 
wordt bepaald dan door de chemische 
samenstelling. Complexe producten die 
bestaan uit meer dan een voorwerp vormen 
een verzameling van voorwerpen. Uit deze 
verordening voortvloeiende verplichtingen 
met betrekking tot voorwerpen zijn van 
toepassing op voorwerpen wanneer deze 
worden verkocht tussen afzonderlijke 
juridische entiteiten;

Or. en

Motivering

Er dient duidelijkheid te bestaan over wat een voorwerp is, in het bijzonder wanneer het gaat 
om complexe voorwerpen, die in feite een verzameling van voorwerpen vormen. De 
voorgestelde verduidelijking zorgt ervoor dat maatregelen met het oog op REACH-
verplichtingen zo vroeg mogelijk in de toeleveringsketen worden genomen en dat 
verplichtingen worden doorgegeven aan latere schakels in de keten.   
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Amendement ingediend door Chris Davies en Frédérique Ries

Amendement 220
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 8 bis (nieuw)

8 bis. "fabrikant van een voorwerp": een 
natuurlijke of rechtspersoon die:  
- onder eigen merknaam vervaardigt en 
verkoopt;
- onder eigen merknaam een door een 
andere leverancier vervaardigd product 
wederverkoopt, of een wederverkoper die 
niet wordt beschouwd als de fabrikant als 
de merknaam van het fabrikaat op het 
product vermeld is;      
- beroepsmatig importeert op de 
communautaire markt;

Or. en

Motivering

In de REACH-verordening wordt gewerkt met definities voor fabrikanten/importeurs en 
zogeheten downstream-gebruikers van chemische stoffen. Er is echter ook behoefte aan 
werkbare definities van importeurs en fabrikanten van voorwerpen, waarin rekening wordt 
gehouden met de praktijk van de REACH-verplichtingen voor fabrikanten die onder eigen 
merk produceren. Teneinde de werkbaarheid te waarborgen, dient de definitie van fabrikant 
te worden gebaseerd op de formulering die in bestaande EU-richtlijnen wordt gebruikt.    

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle en Thomas Ulmer

Amendement 221
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 12

12. "gebruik": elke vorm van verwerking, 
formulering, consumptie, opslag, bewaring, 
behandeling, overbrenging in recipiënten, 
overbrenging van de ene recipiënt naar de 
andere, vermenging, vervaardiging van een 
voorwerp of elke andere gebruikmaking;

12. "gebruik": elke vorm van verwerking, 
formulering, consumptie, opslag, bewaring, 
behandeling, overbrenging in recipiënten, 
overbrenging van de ene recipiënt naar de 
andere, vermenging, vervaardiging van een 
voorwerp of elke andere voldoende 
gedefinieerde gebruikmaking;

Or. de



AM\565896NL.doc 79/98 PE 357.816v01-00

NL

Motivering

Het gebruik dient zodanig gedefinieerd te worden dat, samen met de 
blootstellingscategorieën, een werkbaar REACH-systeem mogelijk wordt.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle en Thomas Ulmer

Amendement 222
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 13 bis (nieuw)

13 bis. "blootstellingscategorie": indeling 
van blootstellingsscenario's in categorieën 
die op basis van de eigenschappen van de 
stoffen en blootstellingsgegevens worden 
bepaald; 

Or. de

Motivering

Met de invoering van blootstellingscategorieën kunnen de verplichtingen voor de 
downstream-gebruikers verlicht worden. Mogelijke criteria voor categorisering zijn: 
samenbundeling van gebruiken van stoffen met vergelijkbare blootstellingspatronen 
(intensiteit, frequentie, duur en blootstellingstraject). Met behulp van 
blootstellingscategorieën kunnen de individuele gebruiken in groepen worden verdeeld 
waarvoor een gestandaardiseerde blootstellingsraming mogelijk is. Hierdoor wordt ook de 
beoordeling van de afzonderlijke fases in de levenscyclus van het product overbodig, daar 
alleen de daadwerkelijke blootstelling bepalend is voor de risicobeoordeling.    

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 223
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 13 bis (nieuw)

13 bis. "blootstellingscategorie": indeling 
in een groep van gebruiken. Een 
blootstellingscategorie is samengesteld op 
basis van de volgende parameters:

- soort blootstelling: oraal, aan de huid, bij 
inhalering, in het milieu, gesloten systeem; 
- duur van de blootstelling: eenmalig -
zelden, vaak - permanent;
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- gebruiker: beroepsmatig, eindgebruiker;

Or. de

Motivering

Zonder gegeven en eenduidig gedefinieerde blootstellingscategorieën is er voor de 
downstream-gebruiker van chemische stoffen geen rechts- en planningszekerheid. De 
verordening dient dan ook een catalogus met branche-overschrijdende 
blootstellingscategorieën te bevatten die alle gebruiksdoeleinden bestrijkt. Dat zou niet alleen 
de werkbaarheid van het systeem vergroten, maar downstream-gebruikers ook 
rechtszekerheid bieden en de problemen in verband met bescherming van know-how 
grotendeels oplossen.     

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 224
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 14, inleidende formule

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

14. "tussenproduct": een stof die uitsluitend 
vervaardigd wordt voor en verbruikt wordt 
in of gebruikt wordt voor een chemische 
reactie om omgezet te worden in een andere 
stof (hierna "synthese" genoemd), hetzij 
door of namens de fabrikant van het 
tussenproduct of door andere chemische 
fabrikanten die het tussenproduct voor dit 
doel kopen. Op de hoeveelheid van de stof 
die als tussenproduct wordt gebruikt zijn de 
bepalingen van Titel IV van toepassing en 
op de hoeveelheid die wordt verkocht voor 
ander specifiek gebruik zijn de bepalingen 
van Titel II van toepassing; 

Or. en

Motivering

Veel stoffen worden uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als tussenproduct bij de 
vervaardiging van andere chemische stoffen of polymeren. Een chemisch tussenproduct kan 
binnen dezelfde juridische entiteit die het vervaardigt worden gebruikt en het kan worden 
verkocht aan derden als grondstof voor hun installaties. In beide gevallen wordt de stof, 
wanneer zij als chemisch tussenproduct wordt gebruikt, door de chemische sector gebruikt 
met inachtneming van goede bedrijfspraktijken en onder omstandigheden die veilig zijn voor 
de gezondheid en het milieu.       
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 225
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 14, letter c)

c) "vervoerd geïsoleerd tussenproduct": een 
tussenproduct dat niet aan de criteria van een 
niet-geïsoleerd tussenproduct voldoet en dat 
wordt vervoerd tussen of wordt geleverd aan 
andere locaties;

c) "vervoerd geïsoleerd tussenproduct": een 
tussenproduct dat niet aan de criteria van een 
niet-geïsoleerd tussenproduct voldoet en dat 
wordt vervoerd tussen of wordt geleverd aan 
andere locaties, ongeacht of de eigendom 
van het tussenproduct overgaat van een 
juridische entiteit naar een andere; 

Or. en

Motivering

In  artikel 3, definitie 14, letters b) en c), worden definities gegeven voor "locatiegebonden 
geïsoleerd tussenproduct" en "vervoerd geïsoleerd tussenproduct". In artikel 3, definitie15, 
wordt "locatie" gedefinieerd als één plaats waar een of meer stoffen, bepaalde infrastructuur 
en faciliteiten worden gedeeld. In artikel 3, definitie 14, letters b) en c),wordt niet duidelijk 
gemaakt of overdracht van de eigendom van het tussenproduct tussen juridische entiteiten is 
toegestaan. Als dit niet het geval is, is het waarschijnlijk dat een tussenproduct dat binnen 
dezelfde juridische entiteit wordt overgedragen en gebruikt onder de bepalingen van Titel IV 
valt, terwijl op hetzelfde tussenproduct dat wordt verkocht aan een andere juridische entiteit, 
hetzij op dezelfde locatie hetzij op een andere, de bepalingen van Titel II van toepassing zijn.      

Amendement ingediend door Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner,
Anders Wijkman en Miroslav Ouzký

Amendement 226
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 14 bis (nieuw)

14 bis. "chemisch niet gemodificeerde 
stof": een stof waarvan de chemische 
structuur ongewijzigd blijft, zelfs al is zij 
onderdeel geweest van een chemisch proces 
- bijvoorbeeld in het geval waarin een stof 
chemisch is behandeld met de bedoeling 
haar te ontdoen van onzuiverheden;   

Or. en
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Motivering

In het voorstel worden stoffen die voorkomen in natuurlijke toestand en niet chemisch zijn 
veranderd tijdens de vervaardiging vrijgesteld van registratie. De grondstof voor de papier-
en kartonproductie is cellulosepulp, dat uit de natuur afkomstig is. Een deel van de 
cellulosepulp wordt gewonnen door het oplossen of zachter maken van het harsachtige 
materiaal tussen de vezels, waardoor de afscheiding ervan gemakkelijker wordt. In de 
REACH-verordening dient duidelijk gemaakt te worden dat dit chemische proces de 
cellulosepulp niet chemisch modificeert.      

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 227
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 19

19. "bevoegde instantie": de instantie, 
instanties of organen die de lidstaten 
hebben aangewezen om de uit deze 
verordening voortvloeiende verplichtingen 
uit te voeren;

19. "bevoegde instantie": het centrale 
agentschap dat de uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen uitvoert;

Or. de

Motivering

Teneinde verstoring van de concurrentie op de interne markt te vermijden, dienen alle 
REACH-processen te worden uitgevoerd door het ECA.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 228
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 20, inleidende formule

20. "geleidelijk geïntegreerde stof": een stof 
die gedurende de 15 jaar voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van deze verordening 
aan ten minste een van de volgende criteria 
voldoet:

20. "geleidelijk geïntegreerde stof": een stof 
die gedurende de periode tussen 18 
september 1981 en de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening aan 
ten minste een van de volgende criteria 
voldoet:

Or. it
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Motivering

In EINECS zijn de chemische stoffen vastgelegd die op 18 september 1981 in de handel 
waren. Door deze datum als referentiepunt te nemen, wordt voorkomen dat fabrikanten 
moeten bewijzen dat de stof 15 jaar vóór de inwerkingtreding van deze verordening 
daadwerkelijk op de markt was.     

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 229
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 22

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

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

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés stoffen als zodanig, in preparaten en in voorwerpen kan betreffen. Dit 
amendement houdt verband met de amendementen op de artikelen 4 bis, 7 en 34, lid 4. 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 230
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 22

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

22. "onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés": wetenschappelijke 
ontwikkeling (met inbegrip van preparaten 
en voorwerpen die gebruikt worden bij 
proeven onder normale 
gebruiksomstandigheden) in verband met 
de ontwikkeling van een product, de verdere 
ontwikkeling van een stof waarbij 
proefinstallaties of productie-experimenten 
worden gebruikt om het productieprocédé te 
ontwikkelen en/of de toepassingsgebieden 
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van de stof te testen;

Or. it

Motivering

Met de voorgestelde wijziging wordt duidelijker gemaakt dat productontwikkeling ook de 
preparaten en voorwerpen omvat die worden gebruikt voor proeven onder normale
gebruiksomstandigheden.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 231
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 23

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

23. "wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling": 
wetenschappelijke proefneming, analyse of 
chemisch onderzoek onder gecontroleerde 
omstandigheden;

Or. de

Motivering

De beperking van minder dan 1 ton per jaar is een ontoelaatbare beperking van de vrijheid 
van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven en de wetenschap.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 232
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 24

24. "eigen gebruik van de registrant": 
industrieel of beroepsmatig gebruik door de
registrant;

24. "blootstellingscategorie van de 
registrant": de blootstellingscategorie die 
het industrieel of beroepsmatig gebruik door 
een registrant bestrijkt;

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 3, definitie 13 bis (nieuw).
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis en Miroslav Mikolášik

Amendement 233
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 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 downstream-
gebruiker schriftelijk in kennis is gesteld en 
dat in het aan de betrokken downstream-
gebruiker 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;

Or. it

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 ingediend door Guido Sacconi

Amendement 234
Horizontaal amendement

"ongewenst gebruik" "afgeraden gebruik"
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele voorliggende wetgevingstekst, met 
inbegrip van de bijlagen. Goedkeuring van 
het amendement betekent dat er technische 
aanpassingen moeten worden gemaakt door 
de gehele tekst.)

Or. it
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Motivering

Met dit amendement wordt de juridisch onduidelijke term "ongewenst gebruik" vervangen 
door "afgeraden gebruik". Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 3, 
definitie 26, van dezelfde indiener.   

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 235
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 26

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

26. "afgeraden gebruik": een beperking van 
het gebruik in de zin van Titel VIII of een 
besluit in verband met het risico van 
blootstelling over niet-opneming als 
geïdentificeerd gebruik. De fabrikant en/of 
de importeur stelt downstream-gebruikers 
ten minste 18 maanden vóór afloop van de 
in artikel 21, leden 1 en 2, genoemde 
termijnen schriftelijk in kennis van dit 
besluit en van de redenen; 

Or. it

Motivering

Dit amendement koppelt het besluit om een bepaald gebruik af te raden aan een 
risicogebaseerde aanpak en niet aan economische factoren. De nieuwe definitie is van 
essentieel belang om ervoor te zorgen dat alle vormen van veilig en geïdentificeerd gebruik 
van een stof worden geregistreerd.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer en Erna Hennicot-

Schoepges

Amendement 236

Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 26

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

26. "afgeraden gebruik": gebruik door 
downstream-gebruikers dat door de 
registrant om gerechtvaardigde redenen kan 
worden afgeraden omdat hij een dergelijk 
gebruik onveilig of economisch 
onhoudbaar acht; 
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Or. en

Motivering

De term "ongewenst gebruik" heeft een veeleer een emotionele dan een wetenschappelijke of 
juridische gevoelswaarde. Registranten moeten het recht hebben om gebruik af te raden als 
zij het onveilig of economisch onhoudbaar achten, doch niet vanwege het feit dat zij een 
dergelijk gebruik niet wensen te registreren.   

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 237
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 26

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

26. "ongewenst gebruik": gebruik door 
downstream-gebruikers dat de registrant 
afraadt onder verschaffing van op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
redenen met betrekking tot de veiligheid 
van dergelijk gebruik;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de positie van downstream-gebruikers in de toeleveringsketen 
versterkt. Verduidelijkt wordt dat registranten gebruik van een stof door een downstream-
gebruiker kunnen beperken als daarvoor deugdelijke wetenschappelijke redenen zijn - met 
name verband houdend met de gezondheid en de bescherming van het milieu.   

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 238
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 26

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

26. "ongewenste blootstellingscategorie": 
blootstellingscategorie van gebruik door 
downstream-gebruikers dat de registrant 
afraadt;

Or. de
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3, definitie 13 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 239
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 28

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

28. "per jaar": per kalenderjaar. Behalve in 
het geval van nieuwe stoffen, en tenzij 
anders is bepaald, worden de hoeveelheden 
per jaar berekend op basis van de 
gemiddelde productiehoeveelheden in de 
drie direct voorafgaande kalenderjaren 
waarin de stof daadwerkelijk door de 
fabrikant is vervaardigd;

Or. it

Motivering

Het doel van dit amendement is flexibiliteit in het REACH-systeem te brengen, teneinde 
rekening te kunnen houden met fluctuaties in productiehoeveelheden. Met dit amendement 
wordt tevens het risico weggenomen dat een bedrijf plotseling aan veel strengere of veel 
minder strenge voorwaarden moet voldoen als gevolg van deze vraagschommelingen. Voor 
stoffen die nog niet eerder zijn vervaardigd, dient alleen te worden uitgegaan van het huidige 
jaar.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 240
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "tonnage-equivalent voor 
blootstelling": de geschatte blootstelling 
van consumenten (met uitzondering van 
werknemers die betrokken zijn bij 
productie, vervaardiging en vervoer) aan 
een stof. Dit equivalent wordt berekend 
door het tonnage van de per jaar per 
fabrikant of importeur vervaardigde of 
geïmporteerde stof te vermenigvuldigen met 
het percentage van het jaarlijkse tonnage 
waaraan consumenten blootgesteld zijn.   
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Or. en

Motivering

De huidige prioriteit die uitsluitend gebaseerd is op hoeveelheid kan niet als een eerlijke 
indicatie van de urgentie of de potentiële risico's worden beschouwd. Het grote aantal 
mineralen, ertsen en andere uit de natuur voortkomende producten is te groot voor het 
systeem in de eerste fase van de registratie. Door het schema voor registratie uitsluitend te 
baseren op het tonnage dat jaarlijks wordt vervaardigd of ingevoerd, zullen er waarschijnlijk 
vertragingen ontstaan bij het testen van de door mensen vervaardigde chemische stoffen 
waarvoor het REACH-systeem is opgezet. Een definitie van "tonnage-equivalent voor 
blootstelling" is noodzakelijk, evenals in artikel 21. 

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 241
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "afval": alle stoffen, preparaten of 
voorwerpen waarop de bepalingen van 
Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 
toepassing zijn.   

Or. en

Motivering

Ter verhoging van de duidelijkheid dient een definitie van afval in de verordening te worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 242
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "chemisch afval": stoffen of 
preparaten die ontstaan bij het 
vervaardigen van chemische stoffen en 
waarvoor geen nuttige toepassing bestaat 
en die op professionele wijze moeten 
worden verwerkt in gereguleerde 
afvalbehandelingsinstallaties, zoals 
vastgelegd in andere wetgeving. De 
bepalingen van deze verordening zijn niet 
van toepassing op chemisch afval.   
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Or. en

Motivering

In tegenstelling tot de huidige wetgeving voorzien de REACH-voorstellen niet in een 
algemene uitzondering voor afval. Toch is het noodzakelijk de status van afval in de 
verordening te verduidelijken. Ook is een definitie van afval vereist.

Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 243
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

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

Or. it

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. (Vernola e.a.)

Kleine en middelgrote ondernemingen lopen het risico gestraft te worden door het REACH-
systeem. Voor KMO's dient derhalve een ad hoc-procedure te worden ingevoerd. Daaruit 
vloeit voort dat de term voor deze bedrijven wordt gedefinieerd.

Dit amendement houdt verband met het amendement waarmee een nieuw artikel 35 bis wordt 
ingevoerd. (Foglietta e.a.)

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 244
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "industrieel gebruik met laag 
risico/lage blootstelling": industrieel 
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gebruik waarvan, tot tevredenheid van de 
bevoegde instantie van de lidstaat op wiens 
grondgebied het industriële gebruik 
plaatsvindt, is aangetoond dat daarmee de 
blootstelling van werknemers aan stoffen 
alsmede de uitval, uitstoot of andere 
vrijkoming van stoffen in het milieu tot een 
zo laag als technisch mogelijk niveau wordt 
beperkt en dat geen significante risico's 
voor werknemers, het publiek of het milieu 
met zich meebrengt.     

Or. en

Motivering

Een duidelijke definitie van "industrieel gebruik met laag risico/lage blootstelling" is 
noodzakelijk om te zorgen voor een duidelijke en consequente toepassing van de bepalingen 
voor industrieel gebruik van stoffen met een laag risico/lage blootstelling ten behoeve van 
artikel 57, dat van toepassing is op het verlenen van vergunningen. Dit komt een duidelijke en 
transparante toepassing van de verordening ten goede en leidt ertoe dat het verlenen van 
vergunningen voor stoffen wordt gebaseerd op een beoordeling van de risico's voor de 
gezondheid en het milieu.   

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 245
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "stoffenlijst": een door het ECA 
bijgehouden lijst met stofgegevens van elke 
stof met een preregistratie. De stoffenlijst 
wordt, uitgesplitst in een stofgerelateerd en 
een gebruiksgerelateerd deel, in uittreksel 
op het internet beschikbaar gesteld.   

Or. de

Motivering

Teneinde onnodige duplicatie van werk voor met name KMO's te vermijden, houdt het ECA 
een stoffenlijst bij met de gegevens van stoffen en verzoekt indien noodzakelijk om nadere 
gegevens.  
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 246
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 ter (nieuw)

29 ter. "prioriteitsniveau": een van drie 
niveaus die aan elke stof in het kader van 
de preregistratie en registratie worden 
toegekend op basis van de criteria toxiciteit, 
hoeveelheid en gebruik overeenkomstig 
Bijlage IV A en bepalend zijn voor de 
risicogeoriënteerde tijdelijke verwerking en 
de vereiste gegevens; 

Or. de

Motivering

Teneinde bij de registratie en in het bijzonder bij de preregistratie een risicogeoriënteerde 
opstelling van prioriteitslijsten mogelijk te maken, worden op basis van een nieuwe Bijlage IV 
bis, naast de totale hoeveelheid, ook de toxiciteit en de blootstelling beoordeeld. 

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 247
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 quater (nieuw)

29 quater. "gebruiks- en 
blootstellingscategorie (GBC)": 
gecombineerde categorisatie van 
industrieel, ambachtelijk of 
consumentengebruik en blootstelling, 
opgesteld op basis van de wijze van opname 
door de mens, de vrijkoming in het milieu 
en de duur en de frequentie van de 
blootstelling overeenkomstig Bijlage I bis,
letter a). 

Or. de

Motivering

Teneinde een risicogeoriënteerde in plaats van een volumegeoriënteerde benadering mogelijk 
te maken, moeten gebruiks- en blootstellingscategorieën overeenkomstig Bijlage I bis, letter 
a), worden ingevoerd. 
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Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 248
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "kwetsbare bevolkingsgroepen": 
vatbare personen zoals pasgeborenen, 
zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen, 
zogende moeders, mensen met een zwakke 
gezondheid en een zwak immuunsysteem, 
ouderen, mensen met individuele 
genetische gevoeligheden en andere 
aangewezen groepen die zorg behoeven;

Or. en

Motivering

Een definitie van kwetsbare bevolkingsgroepen is van essentieel belang om te waarborgen dat 
gevoelige bevolkingsgroepen in kaart worden gebracht en maatregelen kunnen worden 
genomen om de risico's en blootstelling voor deze groepen te beperken. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 249
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "kwetsbare bevolkingsgroepen": 
vatbare personen, waaronder 
pasgeborenen, zuigelingen, kinderen, 
zwangere vrouwen, zogende moeders en 
ouderen.

Or. en

Motivering

Een definitie van kwetsbare bevolkingsgroepen is van essentieel belang om te waarborgen dat 
gevoelige bevolkingsgroepen in kaart worden gebracht en maatregelen kunnen worden 
genomen om de risico's en blootstelling voor deze groepen te beperken. De definitie is 
gebaseerd op de hoog-risicogroepen van de bevolking die ook is gebruikt in de recente 
resolutie van het Europees Parlement over het Europees Actieplan milieu en gezondheid 
(verslag-Ries). 
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 250
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. "blootstelling": het contact van 
mensen of het milieu met stoffen als gevolg 
van de vrijkoming daarvan onder normale 
of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden. Teneinde de 
blootstelling te beoordelen, wordt deze bij 
voorkeur ingedeeld in 
blootstellingscategorieën waarbij rekening 
wordt gehouden met de verschillende 
soorten gebruik en de daarmee verbonden 
risicobeheersmaatregelen. Om de 
blootstelling nauwkeurig te kunnen 
beoordelen, kunnen de categorieën, waar 
nodig, worden verfijnd in meer specifieke 
scenario's;   

Or. en

Motivering

Naast de intrinsieke eigenschappen van een stof zijn het gebruik van en de blootstelling aan 
de stof sleutelelementen in het REACH-systeem. Terwijl in het voorstel wel een definitie is 
gegeven van "gebruik" ontbreekt de definitie van "blootstelling".  

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 251
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 ter (nieuw)

29 ter. "blootstellingscategorie": de soorten 
blootstelling gedifferentieerd op basis van 
de wijze die relevant is voor de mens (oraal, 
via de huid of via inhalatie), het milieu 
(lucht, water, bodem, flora en fauna), de 
mate waarin het mogelijk is maatregelen 
tegen blootstelling te nemen (industrie, 
nijverheid, privé) en de waarschijnlijke 
blootstelling qua duur, frequentie en 
hoeveelheid zoals beschreven in Bijlage I 
quater;     



AM\565896NL.doc 95/98 PE 357.816v01-00

NL

Or. en

Motivering

Teneinde in staat te zijn een blootstellingsbeoordeling te maken voor verschillende gebruiken, 
moeten ook definities worden opgenomen voor blootstellingscategorieën en 
blootstellingsscenario's. Met het gebruik van blootstellingscategorieën en/of -scenario's 
kunnen blootstellingsbeoordelingen aanzienlijk worden vergemakkelijkt (zie bijgevoegd 
werkdocument). Om tot een gemeenschappelijk begrip en een gemeenschappelijke structuur 
voor deze categorieën te komen (met name voor KMO's), is het noodzakelijk een beschrijving 
te geven - van ten minste de beginselen - in een bijlage bij de REACH-verordening en niet 
slechts te volstaan met een beschrijving in een begeleidend document, zoals de bedoeling is 
van de Commissie.    

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 252
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 quater (nieuw)

29 quater. "blootstellingsscenario": de 
beschrijving van een specifieke 
blootstelling als gevolg van een bepaald 
gebruik van een stof. 

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het nieuwe punt 29 bis van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 253
Titel I, hoofdstuk 2, artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

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

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk een nauwkeurige definitie van plantaardige producten op te nemen, teneinde 
een kader te kunnen schetsen voor uitzonderingen alsook om rechtszekerheid te waarborgen.

Plantaardige producten zijn geen chemische producten, zoals bedoeld in het voorstel van de 
Commissie en er dient dan ook een onderscheid te worden gemaakt tussen plantaardige 
producten en andere onder de REACH-bepalingen vallende stoffen.


