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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 

Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 403
Artikel 4, lid 1

1. De bepalingen van deze titel zijn 
niet van toepassing voorzover een stof 
wordt gebruikt:
a) in geneesmiddelen voor menselijk of 
diergeneeskundig gebruik die binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EEG) 
nr. 2309/93, Richtlijn 2001/82/EG van het 
Europees Parlement en de Raad  en 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad  vallen;
b) als levensmiddelenadditief in waren 
die binnen het toepassingsgebied van 

schrappen
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Richtlijn 89/107/EEG van de Raad  vallen;
c) als aromastof in levensmiddelen die 
binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG  van de 
Commissie vallen;
d) als toevoegingsmiddel in veevoeding 
die binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 70/524/EEG van de Raad  valt;
e) in diervoeding die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
82/471/EEG van de Raad  valt.

Or. en

Motivering

Op de genoemde gebieden bestaat EU-wetgeving, maar met de milieuaspecten is onvoldoende 
rekening gehouden. Het is daarom niet aanvaardbaar deze gebieden vrij te stellen van de 
registratieplicht (Sjöstedt).

Deze bepaling staat nu in artikel 2, lid 1, onder c ter) (nieuw) en bijlage I, onder b bis) 
(nieuw) (Foglietta e.a.).

Omwille van de eenvoud en met het oog op de consolidatie moeten alle vrijstellingen van het 
toepassingsgebied in één bepaling worden vermeld, en wel artikel 2 (zie amendement op 
artikel 2). Houdt verband met de amendementen op de artikelen 2, 8 en 53, lid 5 (Oomen-
Ruijten e.a.).

Gevolg van het nieuwe artikel 2 (Roth-Behrendt).

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 404
Artikel 4, lid 1, letter e bis (nieuw)

(e bis) in gewasbeschermingsmiddelen die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad1 vallen;
1 PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat in pesticiden gebruikte stoffen zowel onder de regels van de REACH-
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verordening vallen als onder Richtlijn 91/414/EEG, zonder de gewasbeschermingsmiddelen 
uit te sluiten van het algemene toepassingsgebied van de REACH-verordening.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 405
Artikel 4, lid 1, letter e bis (nieuw)

(e bis) stoffen die worden gebruikt in 
onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip 
van wetenschappelijk en op producten en 
procédés gericht onderzoek.

Or. de

Motivering

Onderzoek en technologische ontwikkeling vormen de grondslagen van het 
concurrentievermogen van de EU. De enorme betekenis van onderzoek en technologische 
ontwikkeling voor Europa wettigt vrijstelling van de registratieplicht in het kader van 
REACH.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 406
Artikel 4, lid 1, letter c bis (nieuw)

(c bis) stoffen, als zodanig of in preparaten, 
die overeenkomstig deze titel zijn 
geregistreerd door een fabrikant of 
importeur en die in de Gemeenschap 
worden gerecycleerd door een andere 
fabrikant of importeur die aantoont dat:
(i) de uit het recyclingproces resulterende 
stof identiek is aan de reeds geregistreerde 
stof; en
(ii) hem de in de artikelen 29 en 30 
bedoelde informatie over de geregistreerde 
stof is verstrekt.

Or. en



PE 357.817v01-00 4/155 AM\565897NL.doc

NL

Motivering

Bepaalde stoffen die resulteren uit specifieke recyclingprocédés moeten ook worden 
vrijgesteld van de registratieplicht, mits aan de recyclerende onderneming informatie over de 
stof is verstrekt.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 407
Artikel 4, lid 3

3. Locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten of vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten, zijn onverminderd de 
hoofdstukken 4, 5 en 6 vrijgesteld van de 
hoofdstukken 2 en 3.

3. Locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten of vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten, zijn onverminderd de 
hoofdstukken 4, 5 en 6 vrijgesteld van 
hoofdstuk 3.

Or. en

Motivering

Tussenproducten moeten niet worden vrijgesteld van de registratieplicht.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 408
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Vrijstelling van de registratieverplichting 

voor onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés (OOPP)

1. Een stof die in de Gemeenschap wordt 
vervaardigd of ingevoerd voor onderzoek 
en ontwikkeling gericht op producten en 
procédés, wordt gedurende vijf jaar 
vrijgesteld van de registratieverplichting, 
als bedoeld in de artikelen 5, 6, 15, 16 en 
19, mits de fabrikant of importeur het ECA 
de volgende informatie in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur verstrekt:
a) de identiteit van de fabrikant of 
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importeur;
b) de identiteit van de stof;
c) de eventuele indeling van de stof;
d) de geschatte hoeveelheid; en
e) de eventuele lijst van afnemers.
Een dergelijke stof wordt op geen enkel 
moment, als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp, aan het publiek ter beschikking 
gesteld. Het personeel van de afnemer(s) of 
de aanmelder moet de stof onder 
redelijkerwijs gecontroleerde 
omstandigheden behandelen. De resterende 
hoeveelheden van de stof worden na de 
vrijstellingsperiode of, als dit eerder is, na 
afloop van de onderzoeksactiviteiten weer 
verzameld voor verwijdering.
2. Het ECA kent een nummer aan de 
kennisgeving toe, stelt de datum van 
kennisgeving vast, die overeenkomt met de 
datum waarop de kennisgeving bij het ECA 
is ontvangen, en deelt dat nummer en die 
datum onverwijld aan de betrokken 
fabrikant of importeur mee en stuurt de 
verstrekte informatie met het nummer en de 
datum door naar de bevoegde autoriteit van 
elke lidstaat waar de stof wordt 
vervaardigd, ingevoerd of gebruikt voor 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés.
3. Het ECA kan op verzoek van de 
fabrikant of importeur de 
vrijstellingsperiode van vijf jaar met 
maximaal tien jaar verlengen indien deze 
kan aantonen dat die verlenging door het 
programma voor onderzoek en 
ontwikkeling wordt gerechtvaardigd. De 
aanmelder kan overeenkomstig de artikelen 
87 tot 89 beroep instellen tegen een 
negatief besluit terzake.
4. Het ECA en de bevoegde autoriteiten van 
de betrokken lidstaat of -staten behandelen 
de overeenkomstig lid 1 verstrekte 
informatie altijd vertrouwelijk.
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Or. en

Motivering

Dit amendement stimuleert OOPP door de eisen in het voorstel te vereenvoudigen en 
mogelijkheden te openen voor downstreamgebruikers, terwijl voor de autoriteiten de 
mogelijkheid tot ingrijpen blijft bestaan. Kennis van de plaats waar OOPP plaatsvindt moet 
voldoende zijn, zodat de autoriteiten in geval van bezorgdheid weten tot wie zij zich moeten 
wenden en dus snel kunnen optreden. De voorwaarden waaraan tijdens het onderzoek moet 
worden voldaan, garanderen de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. De 
bepalingen inzake OOPP moeten aan het begin van titel III als nieuw artikel 4 bis worden 
ingelast, aangezien het gaat om een algemene vrijstelling van de registratieplicht (houdt 
verband met de amendementen op art. 3, punt 22, 7 en 34, lid 4).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 409
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Kennisgeving voor stoffen als zodanig of in 

preparaten
1. Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke fabrikant die 
een stof in hoeveelheden van 1 ton of meer 
per jaar vervaardigt of een stof vervaardigt 
die aan een van de onder punt a) tot c) 
genoemde criteria voldoet, een 
kennisgeving bij het ECA in.
Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke importeur die 
een stof, als zodanig of in een preparaat, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
invoert vervaardigt of een stof vervaardigt 
die aan een van de onder punt a) tot c) 
genoemde criteria voldoet, een 
kennisgeving bij het ECA in.
a) stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als kankerverwekkend, categorie 1 of 2, 
voldoen;
b) stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als mutageen, categorie 1 of 2, voldoen;



AM\565897NL.doc 7/155 PE 357.817v01-00

NL

c) stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als vergiftig voor de voortplanting, 
categorie 1 of 2, voldoen;
2. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de monomeren of 
andere niet-geregistreerde stoffen een 
kennisgeving bij het ECA in als het een 
monomeer of een andere niet-
geregistreerde stof betreft die aan een van 
de in lid 1, punt a) tot c) genoemde criteria 
voldoet of wanneer aan beide onderstaande 
voorwaarden is voldaan:
a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtspercent (g/g) van die monomeren 
of andere stoffen;
b) de totale hoeveelheid van die 
monomeren of andere stoffen bedraagt 1 
ton of meer per jaar.
3. Bij de indiening van een kennisgeving 
wordt de door het ECA vastgestelde 
vergoeding betaald.

Or. nl

Motivering

Om de mate van zorg te bepalen van een stof, is het nodig om voor registratie een 
kennisgeving in te dienen. Op basis van deze informatie kan de stof ingedeeld worden naar 
mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 410
Artikel 4 ter (nieuw)

Artikel 4 ter
Kennisgeving  voor stoffen in voorwerpen

De producent of importeur van voorwerpen 
dient voor elke in die voorwerpen 
opgenomen stof een kennisgeving bij het 
ECA in als het een stof betreft die aan een 
van de onder artikel 4 a nieuw, lid 1, punt 
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a) tot c) genoemde criteria voldoet.

Or. nl

Motivering

Om de mate van zorg te bepalen van een stof, is het nodig om voor registratie een 
kennisgeving in te dienen. Op basis van deze informatie kan de stof ingedeeld worden naar 
mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland). 

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 411
Artikel 4 quater (nieuw)

Artikel 4 quater
Voor de kennisgeving in te dienen 

informatie
1. Voor kennisgeving als vereist bij artikel 4 
a nieuw, lid 1, moet de volgende informatie 
worden ingediend, in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur:
a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur overeenkomstig punt 1.1 van 
bijlage IV;
b) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2.1 en 2.2 van bijlage 
IV;
c) informatie over de vervaardiging van de 
stof overeenkomstig punt 3.1 van bijlage 
IV; deze informatie vertegenwoordigt elk 
geïdentificeerd gebruik van de kennisgever;
d) de indeling en etikettering van de stof 
overeenkomstig punt 4.1 van bijlage IV;
e) de mate van persistentie volgens bijlage 
XII a nieuw;
f) de bioaccumuleerbaarheid volgens 
bijlage XII a nieuw;
g) de (eco)toxiciteit volgens bijlage XII a 
nieuw.
Informatie over de intrinsieke 
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eigenschappen van de stoffen moet voldoen 
aan de in artikel 12 gestelde criteria.
2. De kennisgeving moet binnen 18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening geschied zijn.

Or. nl

Motivering

Naast de algemene informatie over de kennisgever dient er bij de kennisgeving informatie 
ingediend te worden over de persistentie, bioaccumuleerbaarheid en (eco)toxiciteit van de 
betreffende stof. Op basis van deze gegevens wordt de stof ingedeeld naar mate van zorg 
(Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 412
Artikel 4 quinquies (nieuw)

Artikel 4 quinquies
Vrijstelling voor kennisgeving

1. Op de stoffen genoemd in artikel 8 is 
artikel 4 bis, lid 1 niet van toepassing.
2. Op monomeren die als locatiegebonden 
geïsoleerd tussenproduct of als vervoerd 
geïsoleerd tussenproduct worden gebruikt, 
is artikel 4 bis, lid 1 niet van toepassing.
3. Op polymeren is artikel 4 bis, lid 1 niet 
van toepassing.

Or. nl

Motivering

Stoffen die onder het REACH-voorstel vrijgesteld waren van registratie behoeven ook geen 
kennisgeving (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 413
Artikel 4 sexies (nieuw)
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Artikel 4 sexies
Indeling van stoffen naar mate van zorg

1. Stoffen worden naar mate van zorg 
ingedeeld in de volgende vier categorieën:
a) zeer ernstige zorg
b) ernstige zorg
c) zorg
d) geringe zorg
2. Voor persistentie wordt gebruik gemaakt 
van de indeling 'not inherently 
biodegradable', langzaam 'inherently 
biodegradable', adaptief of incompleet 
'inherently biodegradable'  of 'readily 
biodegradable'.
3. Voor bioaccumulatie wordt gebruik 
gemaakt van de BCF-waarde.
4. Voor (eco)toxiciteit wordt gebruik 
gemaakt van de NOEC.
5. Stoffen van zeer ernstige zorg
Stoffen die aan één van onderstaande 
criteria voldoen worden ingedeeld bij 
stoffen van zeer ernstige zorg:
a) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn en een BCF-waarde 
hebben  ≥ 5000,
b) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben  ≥ 2000 en een NOEC  ≤ 0.1 mg/L.
6. Stoffen van ernstige zorg
Stoffen die aan één van onderstaande 
criteria voldoen worden ingedeeld bij 
stoffen van ernstige zorg:
a) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben < 2000 en een NOEC  ≤ 0.01 mg/L,
b) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben tussen 500 en 1999  en een NOEC  
≤ 0.1 mg/L,
c) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben tussen 2000 en 4999  en een NOEC 
> 0.1 mg/L en  ≤ 1.0 mg/L,
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d) stoffen die langzaam ´inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben ≥ 500 en een NOEC  ≤ 0.1 mg/L,
e) stoffen die adaptief of incompleet 
´inherently biodegradable´ zijn, een BCF-
waarde hebben ≥ 2000 en een NOEC ≤ 0.01 
mg/L,
f) stoffen die ´readily biodegradable´ zijn, 
een BCF-waarde hebben ≥ 2000 en een 
NOEC ≤ 0.01 mg/L.
7. Stoffen van zorg
Stoffen die aan één van onderstaande 
criteria voldoen worden ingedeeld bij 
stoffen van zorg:
a) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben < 500 en een NOEC  > 0.01 mg/L  
en  ≤ 0.1 mg/L,
b) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben < 2000 en een NOEC  > 0.1 mg/L 
en  ≤ 1.0 mg/L,
c) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben tussen 2000 en 4999  en een NOEC  
> 1.0 mg/L,
d) stoffen die langzaam ´inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben < 500 en een NOEC  ≤ 0.1 mg/L,
e) stoffen die langzaam ´inherently 
biodegradable´ zijn en een NOEC hebben  
> 0.1 mg/L en ≤ 1.0 mg/L ,
f) stoffen die langzaam ´inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben ≥ 2000  en een NOEC > 1.0 mg/L,
g) stoffen die adaptief of incompleet 
´inherently biodegradable´ zijn, een BCF-
waarde hebben ≥ 2000  en een NOEC ≤ 
0.01 mg/L,
h) stoffen die adaptief of incompleet 
´inherently biodegradable´ zijn en een 
NOEC hebben  > 0.01 mg/L en ≤ 1.0 mg/L,
i) stoffen die ´readily biodegradable´ zijn,
een BCF-waarde hebben < 2000 en een 
NOEC  ≤ 0.01 mg/L,
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j) stoffen die ´readily biodegradable´ zijn en 
een NOEC hebben > 0.01 mg/L en  ≤ 0.1 
mg/L,
k) stoffen die ´readily biodegradable´ zijn, 
een BCF-waarde hebben ≥ 100 en een 
NOEC > 0.1 mg/L en  ≤ 1.0 mg/L.
8. Stoffen van geringe zorg
Stoffen die aan één van onderstaande 
criteria voldoen worden ingedeeld bij 
stoffen van geringe zorg:
a) stoffen die ´not inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben < 2000 en een NOEC  > 1.0 mg/L,
b) stoffen die langzaam ´inherently 
biodegradable´ zijn, een BCF-waarde 
hebben < 2000 en een NOEC  > 1.0 mg/L,
c) stoffen die adaptief of incompleet 
´inherently biodegradable´ zijn en een 
NOEC hebben > 1.0 mg/L,
d) stoffen die ´readily biodegradable´ zijn, 
een BCF-waarde hebben < 100 en een 
NOEC > 0.1 mg/L en ≤ 1.0 mg/L,
e) stoffen die ´readily biodegradable´ zijn 
en een NOEC hebben  > 1.0 mg/L.

Or. nl

Motivering

De stoffen moeten ingedeeld worden naar mate van zorg op basis van persistentie, 
bioaccumuleerbaarheid en (eco)toxiciteit (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 414
Artikel 5, lid 1

1. Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke fabrikant die 
een stof in hoeveelheden van 1 ton of meer 
per jaar vervaardigt, een registratie bij het 
ECA in.

1. Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke fabrikant die 
een stof van zeer ernstige zorg, ongeacht 
het volume, of een andere stof in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
vervaardigt, een registratie bij het ECA in.

Behalve wanneer in deze verordening anders Behalve wanneer in deze verordening anders 
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is bepaald, dient elke importeur die een stof, 
als zodanig of in een preparaat, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
invoert, een registratie bij het ECA in.

is bepaald, dient elke importeur die een stof
van zeer ernstige zorg of een andere stof in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
invoert, als zodanig of in een preparaat, een 
registratie bij het ECA in.

Or. nl

Motivering

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 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 Richard Seeber

Amendement 415
Artikel 5, lid 1

1. Behalve wanneer in deze 
verordening anders is bepaald, dient elke 
fabrikant die een stof in hoeveelheden van 1 
ton of meer per jaar vervaardigt, een 
registratie bij het ECA in.

1. Behalve wanneer in deze 
verordening anders is bepaald, vraagt elke 
fabrikant die een stof in hoeveelheden van 1 
ton of meer per jaar vervaardigt, een 
registratie bij het ECA aan en verstrekt 
daarbij alle beschikbare informatie.

Behalve wanneer in deze verordening anders 
is bepaald, dient elke importeur die een stof, 
als zodanig of in een preparaat, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
invoert, een registratie bij het ECA in.

Behalve wanneer in deze verordening anders 
is bepaald, vraagt elke importeur die een 
stof, als zodanig of in een preparaat, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
invoert, een registratie bij het ECA aan en 
verstrekt daarbij alle beschikbare 
informatie.

Or. de

Motivering

Uitgaande van de benadering "één stof - één registratie" moeten de gegevens over de stoffen 
niet per fabrikant/importeur worden verzameld, maar per stof. De registrant dient in beginsel 
alle gegevens te verstrekken waarover hij beschikt, met dien verstande dat een "set 
basisgegevens" voorhanden moet zijn om tot registratie te kunnen overgaan.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 416
Artikel 5, lid 1

1. Behalve wanneer in deze 
verordening anders is bepaald, dient elke 
fabrikant die een stof in hoeveelheden van 1 
ton of meer per jaar vervaardigt, een 
registratie bij het ECA in.

1. Behalve wanneer in deze 
verordening anders is bepaald, dient elke 
fabrikant die een stof in hoeveelheden van 
10 ton of meer per jaar vervaardigt, een 
registratie bij het ECA in.

Behalve wanneer in deze verordening anders 
is bepaald, dient elke importeur die een stof, 
als zodanig of in een preparaat, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
invoert, een registratie bij het ECA in.

Behalve wanneer in deze verordening anders 
is bepaald, dient elke importeur die een stof, 
als zodanig of in een preparaat, in 
hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar 
invoert, een registratie bij het ECA in.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 2, lid 1.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 417
Artikel 5, lid 1, alinea 2

Behalve wanneer in deze verordening anders 
is bepaald, dient elke importeur die een stof, 
als zodanig of in een preparaat, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
invoert, een registratie bij het ECA in.

Behalve wanneer in deze verordening anders 
is bepaald, dient elke importeur die een stof, 
als zodanig, in een preparaat of in een 
voorwerp, in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar invoert, een registratie bij het 
ECA in.

Or. en

Motivering

Voorwerpen zijn een belangrijke bron van blootstelling aan chemicaliën. Veel van de in de 
EU verkochte voorwerpen worden ingevoerd. Het gebruik van stoffen in binnen de EU 
vervaardigde voorwerpen valt onder de algemene registratievoorschriften, maar voor 
geïmporteerde voorwerpen geldt dit niet. Niets wettigt een beperking van de registratie tot 
stoffen die als zodanig of in preparaten worden ingevoerd. Importeurs van voorwerpen 
moeten er zorg voor dragen dat de daarin verwerkte stoffen aan dezelfde voorschriften 
voldoen als stoffen die worden gebruikt in voorwerpen die in de EU zijn vervaardigd. 
Daarmee worden gelijke randvoorwaarden geschapen voor EU-fabrikanten en importeurs.
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 418
Artikel 5, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke fabrikant of 
importeur van een voorwerp dat een stof, 
als zodanig of in een preparaat, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
bevat die bij normale en redelijkerwijs te 
voorziene gebruiksomstandigheden zal 
vrijkomen, een registratie bij het ECA in.

Or. en

Motivering

Voor een voorwerp waaruit opzettelijk een stof vrijkomt, zoals een inktpatroon of een 
brandblusser, moeten passende voorschriften gelden. Voor deze stoffen moeten dezelfde 
voorschriften gelden, ongeacht of zij zich in een omhulsel of verpakking bevinden en 
vervolgens vrijkomen. Als deze bepaling niet wordt gewijzigd, gelden voor deze categorie 
producten minder strenge eisen dan voor andere voorwerpen.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 419
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op een 
stof die in een concentratie van 0,1% of 
minder aanwezig is in een preparaat.

Or. en

Motivering

REACH moet werkbaarder worden gemaakt voor importeurs die wel eens grote moeite 
zouden kunnen hebben om informatie te verkrijgen over stoffen die voor het preparaat niet 
van belang zijn, waardoor zij buitensporige kosten zouden maken. Importeurs kunnen ook 
EU-fabrikanten of downstreamgebruikers in de EU zijn die preparaten nodig hebben als 
centrale input in hun productie.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Amendement 420
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Een registratie bij het ECA 
overeenkomstig lid 1 vindt niet plaats voor 
een stof die in een preparaat is opgenomen 
indien de concentratie van die stof in het 
preparaat lager is dan de laagste van de 
volgende waarden:
a) de toepasselijke grenswaarden in de 
tabel van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 
1999/45/EG;
b) de concentratiegrenzen van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG;
c) de concentratiegrenzen in deel B 
van bijlage II bij Richtlijn 1999/45/EG;
d) de concentratiegrenzen in deel B 
van bijlage III bij Richtlijn 1999/45/EG;
e) de concentratiegrenzen in een 
overeengekomen vermelding in de 
krachtens titel X vastgestelde inventaris van 
indelingen en etiketteringen;
f) 0,1% indien de stof aan de criteria 
in bijlage XII voldoet.

Or. en

Motivering

1. Consistentie met dezelfde bepaling in artikel 13, lid 2 voor de chemische 
veiligheidsbeoordeling van stoffen die in preparaten voorkomen.

2. Bij ontstentenis van zulke grenswaarden, die leiden tot indeling van een preparaat als 
gevaarlijk, zou een importeur elk preparaat op lage concentraties van in potentie een 
eindeloze lijst stoffen moeten analyseren of de desbetreffende gegevens via de 
toeleveringsketen moeten verzamelen.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 421
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Een registratie overeenkomstig lid 1 
is overbodig voor een stof die in een 
preparaat is opgenomen indien de 
concentratie van die stof in het preparaat 
lager is dan de laagste van de volgende 
waarden:
a) de toepasselijke grenswaarden in de 
tabel van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 
1999/45/EG;
b) de concentratiegrenzen van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG;
c) 0,1% indien de stof aan de criteria 
in bijlage XII voldoet.

Or. de

Motivering

De in artikel 13 vermelde minimumconcentraties voor stoffen en preparaten worden 
overgenomen. Zonder deze minima zouden ook de geringste sporen geregistreerd moeten 
worden die geen gevaar opleveren voor milieu en gezondheid. Dit is disproportioneel. 
Gegarandeerd moet worden dat stoffen in preparaten alleen moeten worden geregistreerd als 
hun concentratie boven een bepaalde grenswaarde ligt.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 422
Artikel 5, lid 3, alinea 1

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de niet-geregistreerde 
monomeren of andere niet-geregistreerde 
stoffen een registratie bij het ECA in als aan 
beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de niet-geregistreerde 
monomeren of andere niet-geregistreerde 
stoffen een registratie bij het ECA in als aan 
beide onderstaande voorwaarden is voldaan, 
tenzij deze monomeren tijdens de synthese 
worden gevormd en niet isoleerbaar zijn:

Or. fr
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Motivering

Sommige monomeren worden namelijk zo gevormd en kunnen dus niet worden geïsoleerd.

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

Amendement 423
Artikel 5, lid 3

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de niet-geregistreerde 
monomeren of andere niet-geregistreerde 
stoffen een registratie bij het ECA in als aan 
beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de niet-geregistreerde 
monomeren of andere niet-geregistreerde 
stoffen, tenzij deze monomeren tijdens de 
synthese worden gevormd en niet 
isoleerbaar zijn, een registratie bij het ECA 
in als aan beide onderstaande voorwaarden 
is voldaan:

a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtspercent (g/g) van die monomeren of 
andere stoffen;

a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtspercent (g/g) van die monomeren of 
andere stoffen;

b) de totale hoeveelheid van die 
monomeren of andere stoffen bedraagt 1 ton 
of meer per jaar.

b) de totale hoeveelheid van die 
monomeren of andere stoffen bedraagt 1 ton 
of meer per jaar.

Niet-geregistreerde monomeren of andere 
niet-geregistreerde stoffen zijn stoffen die 
niet zijn geregistreerd door de fabrikant die 
deze stoffen aan de fabrikant van 
polymeren levert.
Indien evenwel de niet-geregistreerde 
monomeren of andere niet-geregistreerde 
stoffen zijn geregistreerd door de 
oorspronkelijke fabrikant of een door hem 
aangewezen vertegenwoordiger, kan de 
fabrikant van polymeren gebruik maken 
van deze registratie, mits de registrant heeft 
aangegeven dat zij gebruikt worden voor de 
vervaardiging van polymeren.

Or. it

Motivering

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen geregistreerde en niet-geregistreerde 
monomeren en het gebruik daarvan voor de vervaardiging van polymeren. Dit amendement 
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hangt samen met de andere amendementen op artikelen in titel II (Registratie van stoffen).

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 424
Artikel 5, lid 3, letter b)

b) de totale hoeveelheid van die 
monomeren of andere stoffen bedraagt 1 ton
of meer per jaar.

b) de totale hoeveelheid van die 
monomeren of andere stoffen bedraagt 10 
ton of meer per jaar.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 2, lid 1.

Amendement ingediend door Werner Langen, Françoise Grossetête

Amendement 425
Artikel 5, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Polymeren waarvan reeds uit hoofde 
van Richtlijn 67/548/EEG kennis is 
gegeven, worden beschouwd als 
geregistreerd in de zin van deze titel. Het 
ECA wijst aan deze polymeren binnen een 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een registratienummer toe.

Or. de

Motivering

Bescherming van de positie van nieuwe polymeren waarvoor reeds een kennisgeving is 
geschied (Langen).

De registratie van stoffen waarvoor reeds een kennisgeving is geschied blijft geldig en de 
vrijstellingsregels voor tussenproducten kunnen worden toegepast op niet-geregistreerde 
monomeren of andere niet-geregistreerde stoffen in deze polymeren.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 426
Artikel 5, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. Tevens dient de fabrikant of 
importeur van een polymeer een registratie 
bij het ECA in als de niet-geregistreerde 
monomeren of andere niet-geregistreerde 
stoffen van zeer ernstige zorg zijn.

Or. nl

Motivering

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 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 Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 427
Artikel 5, lid 4

4. Bij de indiening van een registratie 
wordt de door het ECA vastgestelde 
vergoeding betaald.

4. Bij de indiening van een registratie 
wordt de door het ECA vastgestelde 
vergoeding betaald. Voor de registratie van 
stoffen in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton 
waarvoor alle in bijlage V genoemde 
informatie in het risicodossier is 
opgenomen, is geen vergoeding 
verschuldigd.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet het indienen van volledige gegevens voor stoffen in hoeveelheden 
tussen 1 en 10 ton stimuleren. Dit is het eerste van een reeks amendementen om tot een 
flexibeler systeem te komen voor stoffen die in de klasse 1 tot 10 ton worden geregistreerd. Er 
worden prioritaire stoffen aangewezen waarvoor ten behoeve van gezondheid en milieu meer 
informatie wordt vergaard dan in het Commissievoorstel voorzien, en tegelijkertijd worden de 
totale kosten voor het MKB verlaagd  en wordt er voor meer proportionaliteit gezorgd.

Het hier voorgestelde systeem voor de klasse 1 tot 10 ton begint in de registratiefase met het 
vergaren van alle beschikbare gegevens over risico's en enige basale blootstellingsinformatie 
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op basis van blootstellingscategorieën. Deze twee onderdelen in het registratiedossier:

- bieden ten eerste de bedrijven een leidraad voor het gebruik van hun beschikbare 
gegevens, de herziening daarvan en de te trekken conclusies voor het risicobeheer, 
zodat de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen voor als gevaarlijk aangemerkte 
stoffen verbetert en de aanwijzingen voor veilig gebruik van niet als gevaarlijk 
aangemerkte stoffen kwalitatief beter worden. Daardoor zal de bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu er ten opzichte van de huidige situatie op vooruit 
gaan;

- helpen ten tweede het ECA bij de uitvoering van een toetsing ("screening") om vast te 
stellen welke stoffen een groot risico voor de menselijke gezondheid en het milieu 
zouden kunnen opleveren, zodat daarvoor meer informatie vereist is.

Om aan te zetten tot de indiening van alle beschikbare gegevens, is geen 
registratievergoeding verschuldigd voor een complete set risicogegevens, zoals bedoeld in 
een gewijzigde bijlage V, waaronder informatie over acute toxiciteit en biologische 
afbreekbaarheid, die volgens het voorstel van de Commissie niet vereist is.

In de tweede fase van het voorgestelde systeem voor hoeveelheden tussen 1 en 10 ton toetst 
het ECA de ingediende registratiedossiers waarin niet alle in de gewijzigde bijlage V 
genoemde informatie opgenomen is, om vast te stellen welke stoffen een groot risico zouden 
kunnen opleveren. De toetsingscriteria zijn in deze amendementen uitgewerkt en het ECA kan 
er later andere criteria aan toevoegen. Voor de na de toetsing aangewezen stoffen moeten de 
registranten de ontbrekende risicogegevens genereren en indienen om de in bijlage V 
bedoelde informatieset aan te vullen. Als meer dan één bedrijf dezelfde stof vervaardigt of 
invoert, is er slechts één informatieset nodig en worden de kosten gedeeld. Deze informatie is 
niet vereist voor stoffen die bij de toetsing niet worden geïdentificeerd.

Daarmee zal het systeem meer informatie opleveren over stoffen met een hoog risico en 
worden er geen krappe middelen verspild aan andere stoffen die tot veel minder zorg 
aanleiding geven. Zo wordt het geld gerichter ingezet.

Deze amendementen zijn geïnspireerd door de hoofdpunten in het vorstel van Malta en 
Slovenië en moeten in het verlengde worden gezien van de benadering die wordt voorgesteld 
voor de volumeklassen 10-100 ton en meer dan 100 ton, waarbij duurzame ontwikkeling de 
algemene doelstelling is.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 428
Artikel 5, lid 4, alinea 1 bis (nieuw)

De hoogte van de vergoeding staat in 
verhouding tot het type registratiedossier.
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Or. it

Motivering

Om de KMO's tegemoet te komen, moet de hoogte van de vergoeding die het ECA voor de 
registratie vaststelt, in verhouding staan tot de gegevens die worden verstrekt voor de 
registratie van een stof. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op 
artikelen in titel II (Registratie van stoffen).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 429
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Alle registratieaanvragen worden 
voorafgaande aan de indiening bij het ECA 
aan een onafhankelijk onderzoek 
onderworpen en het onderzoeksrapport 
wordt samen met de registratieaanvraag bij 
het ECA ingediend. Dit onderzoek moet 
waarborgen dat de registratie volledig en 
van goede kwaliteit is. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door een organisatie die 
onafhankelijk van de registrant is, maar de 
registrant draagt de kosten. Het ECA stelt 
een leidraad samen voor dergelijke 
kwaliteitsonderzoeken.

Or. en

Motivering

Er bestaat momenteel geen verplichte evaluatie van de kwaliteit en inhoud van de 
registratiedossiers, omdat het ECA alleen op volledigheid toetst (art. 18, lid 2). Blijkens een 
recente evaluatie door bevoegde autoriteiten van de lidstaten is slechts 31% van de 
veiligheidsinformatiebladen geheel nauwkeurig. Daarom moet naar onze mening beslist een 
onafhankelijk onderzoek vóór indiening van de documenten worden geëist, om ervoor te 
zorgen dat de registratiedossiers nauwkeurig zijn.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 430
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
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Kennisgeving van stoffen in geringe 
hoeveelheden

1. Elke fabrikant of importeur die een stof 
in hoeveelheden tussen 10 kg en 1 ton per 
jaar vervaardigt respectievelijk invoert, doet 
voor die stof kennisgeving bij het ECA.
2. Deze kennisgeving bevat in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur alle onderstaande 
informatie, voorzover de fabrikant deze 
zonder bijkomende proeven kan 
verstrekken:
a) de identiteit van de fabrikant 
overeenkomstig punt 1 van bijlage IV;
b) de identiteit van de stof overeenkomstig 
punt 2.1 van bijlage IV;
c) de indeling van de stof;
d) eventueel beschikbare bestaande 
informatie over de fysisch-chemische en de 
voor de menselijke gezondheid en het 
milieu relevante eigenschappen van de stof.

Or. en

Motivering

Er moet een eenvoudig kennisgevingsvoorschrift worden toegevoegd voor stoffen in 
hoeveelheden tussen 10 kg en 1 ton per jaar om eindelijk inzicht te krijgen in het geheel van 
stoffen die momenteel worden vervaardigd, en in de daarover beschikbare kennis. Zoals 
REACH nu is opgezet, zouden we slechts informatie hebben over zo'n 30.000 stoffen die in 
hoeveelheden van meer dan 1 ton worden vervaardigd. Op de EINECS-lijst staan echter meer 
dan 100.000 bestaande stoffen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 431
Artikel 6

Artikel 6 schrappen

Or. en
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Motivering

Houdt verband met het amendement van dezelfde indieners waarmee zij tekst toevoegen aan 
artikel 5, lid 1.

De bepalingen in artikel 6 zijn feitelijk alleen relevant voor ingevoerde voorwerpen, omdat 
voor het gebruik van stoffen in binnen de EU vervaardigde voorwerpen al de algemene 
registratieplicht geldt. De voorschriften voor importeurs zijn evenwel zeer zwak en 
onduidelijk, scheppen ongelijke voorwaarden voor importeurs en EU-fabrikanten, omdat 
importeurs kunnen profiteren van de registratie door EU-fabrikanten, en zijn pas na 11 jaar 
van toepassing. Dit artikel moet daarom worden geschrapt, terwijl tegelijkertijd een 
algemene verplichting tot het registreren van stoffen in voorwerpen wordt ingevoerd.

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

Amendement 432
Artikel 6

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

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

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

a) de hoeveelheid van de stof in elk 
voorwerp bedraagt meer dan 1 ton per jaar 
per producent of importeur;

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

b) de concentratie van de stof 
overschrijdt 0,1 gewichtspercent in elk 
bestanddeel van elk voorwerp;

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

c) de stof is niet vrijgesteld van de 
registratieverplichting.

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

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
stoffen die al geregistreerd zijn voor 
gebruik bij de vervaardiging van een 
voorwerp door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
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Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of 
is ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de 
stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu.

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

3. Stoffen, preparaten en voorwerpen 
die niet voldoen aan het in lid 1 bepaalde, 
mogen niet worden vervaardigd of 
ingevoerd.

a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de 
vormen van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

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

4. De in artikel 21, leden 1 tot 3 
vermelde termijnen zijn van toepassing op 
lid 1 van dit artikel.

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

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

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

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

Or. it

Motivering

Het Commissievoorstel biedt de Europese fabrikant geringe bescherming tegen oneerlijke 
concurrentie uit landen buiten de EU. De invoer van bepaalde voorwerpen en stoffen die niet 
onderworpen zijn aan de voorschriften waaraan dezelfde in de EU vervaardigde producten 
moeten voldoen, zou dus worden bevoordeeld, want een invoerproduct dat minder sterk wordt 
gecontroleerd, zou goedkoper zijn en kan uit een breder assortiment grondstoffen worden 
vervaardigd.

Daarom moeten de "verborgen" stoffen in voorwerpen op dezelfde wijze worden geregeld als 
de aangemelde stoffen; dit houdt in dat een verwijzing naar de hoeveelheid van een stof in elk 
voorwerp moet worden opgenomen alsmede de parameter van 0,1%. Bovendien moet REACH 
niet beperkt blijven tot de stoffen die volgens Richtlijn 67/548/EEG als gevaarlijk worden 
aangemerkt en stoffen die bij "redelijkerwijs te voorziene omstandigheden" vrijkomen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 433
Artikel 6

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

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

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

a) de hoeveelheid van de stof is in elk
voorwerp groter dan 1 ton per jaar per 
producent of importeur;

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

b) de concentratie van de stof 
overschrijdt 0,1 gewichtspercent in elk 
bestanddeel van elk voorwerp;

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

c) de stof is niet vrijgesteld van de 
registratieverplichting.
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2. De producent of importeur van 
voorwerpen geeft het ECA overeenkomstig 
lid 3 kennis van elke in die voorwerpen 
opgenomen stof als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of 
is ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de 
stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu.

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

a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de 
vormen van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

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

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

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
stoffen die al voor gebruik bij de 
vervaardiging van het voorwerp zijn 
geregistreerd door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

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

3. Voorwerpen die niet voldoen aan de 
in lid 1 gestelde voorwaarden, mogen noch 
vervaardigd noch ingevoerd worden.

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

4. Op lid 1 zijn de in artikel 21, leden 1 
tot 3 vermelde termijnen van toepassing.

Or. de

Motivering

?De versie van artikel 6 in het Commissievoorstel biedt in de EU gevestigde verwerkende 
bedrijven maar weinig bescherming tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU. Omdat 
een gelijksoortig ingevoerd voorwerp aan lagere eisen moet voldoen, zal het niet alleen 
goedkoper zijn, maar wellicht ook met een breder assortiment aan grondstoffen worden 
vervaardigd.

De amendementen zorgen voor billijke randvoorwaarden voor ondernemingen in de EU en 
daarbuiten en waarborgen een maximale bescherming van de menselijke gezondheid en het 
milieu.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 434
Artikel 6

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

1. De producent of importeur van 
voorwerpen dient voor elke in die 
voorwerpen opgenomen stof een registratie 
bij het ECA in, als

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

a) de stof in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig is, en
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wordt beoordeeld;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;

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

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

c) de werking van het voorwerp het 
vrijkomen van de stof vereist.

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

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of 
is ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de 
stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu.

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

a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de 
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vormen van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

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

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

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
stoffen die naar behoren voor dat gebruik 
zijn geregistreerd

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

3. Lid 1 is drie maanden na de in artikel 
21, lid 3, vastgestelde termijn van 
toepassing.

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

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

Or. en

Motivering

De verplichtingen van de fabrikant of importeur van het voorwerp moeten verduidelijkt
worden, zodat duidelijk is welke omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen bij 
de beoordeling of er sprake is van "doelbewust" vrijkomen. De definitie van "gebruik" in de 
ontwerpverordening is zo algemeen dat vrijwel elke activiteit met het voorwerp, zoals 
verwijdering na eindgebruik, misbruik van het voorwerp, reparatiewerkzaamheden en 
ontraden gebruiksvormen, in aanmerking moet worden genomen als de formulering "normale 
en redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden" blijft staan.

Op grond van artikel 6, lid 2 is een kennisgeving van het onbedoeld vrijkomen van stoffen uit 
voorwerpen vereist, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het spookbeeld van het 
onbedoeld vrijkomen van stoffen zal leiden tot uitgebreide, tijdrovende en kostbare analyses 
met weinig echte vermindering van de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 435
Artikel 6
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Algemene registratieverplichting voor 
stoffen in voorwerpen

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

Registratieverplichting voor stoffen in 
voorwerpen

Voor de in bijlage XX vermelde voorwerpen 
moet informatie worden verstrekt over 
bepaalde, daarin aanwezige stoffen. Er 
moeten uitsluitend gegevens worden 
verstrekt over de in bijlage YY genoemde 
stoffen. In voorkomend geval moet de 
informatie over de bepaalde stoffen die in 
bedoelde voorwerpen aanwezig zijn, in de 
loop van de toeleveringsketen worden 
meegedeeld en via internet of door 
vermelding op het betrokken voorwerp 
toegankelijk worden gemaakt voor het 
publiek.

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig, 
waarbij elk soort voorwerp afzonderlijk 
wordt beoordeeld;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de stof zal bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrijkomen.
2. De producent of importeur van 
voorwerpen geeft het ECA overeenkomstig 
lid 3 kennis van elke in die voorwerpen 
opgenomen stof als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of 
is ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
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functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de 
stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu.

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

a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de 
vormen van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

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

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

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

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

Or. de
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Motivering

De arbeidsintensieve, maar waarschijnlijk weinig efficiënte registratieprocedure voor 
bepaalde stoffen in voorwerpen moet worden vervangen door een etiketterings- resp. 
publicatieverplichting, die slechts voor bepaalde voorwerpen en dan slechts voor bepaalde 
stoffen moet gelden.

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

Amendement 436
Artikel 6

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

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

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

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

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

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

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

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

c bis) de stof is in het voorwerp aanwezig 
in een concentratie die hoger is dan de 
laagste van de volgende waarden:
(i) de toepasselijke grenswaarden in de 
tabel van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 
1999/45/EG;
(ii) de concentratiegrenzen van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG;
(iii) de concentratiegrenzen in deel B 
van bijlage II bij Richtlijn 1999/45/EG;
(iv) de concentratiegrenzen in deel B 
van bijlage III bij Richtlijn 1999/45/EG;
(v) de concentratiegrenzen in een 
overeengekomen vermelding in de 
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krachtens titel X vastgestelde inventaris van 
indelingen en etiketteringen;
(vi) 0,1% indien de stof aan de criteria 
in bijlage XII voldoet.

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

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of 
is ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de 
stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu.

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

a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de 
vormen van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 



AM\565897NL.doc 35/155 PE 357.817v01-00

NL

bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

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

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

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
stoffen die al voor dat gebruik zijn 
geregistreerd door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

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

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

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

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

Or. en

Motivering

De bepalingen over stoffen in eindproducten liggen gevoelig omdat zij substantiële gevolgen 
zullen hebben voor het concurrentievermogen van de Europese industriële 
downstreamgebruikers. Om vast te houden aan de strategie van Lissabon en voor een hoog 
niveau van milieubescherming te zorgen, moet artikel 6 worden gewijzigd.

Het voorstel van de Commissie heeft aanzienlijke gevolgen voor de handel en biedt een sterke 
prikkel om buiten de EU te produceren. Met het amendement worden de bepalingen van 
artikel 6 aangepast aan de REACH-voorschriften voor stoffen en stoffen in preparaten (art. 
13, lid 7) en de voorschriften inzake vergunningen (art. 53, lid 7) alsmede aan de 
drempelwaarden in andere communautaire wetgeving met soortgelijke drempelwaarden 
(67/548/EEG, 1999/45/EG).

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 437
Artikel 6

1. De producent of importeur van 
voorwerpen dient voor elke in die 
voorwerpen opgenomen stof een registratie 

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

als aan alle onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

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

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

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

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

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

c) de stof zal bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrijkomen;
c bis) de stof is niet voor dat gebruik 
geregistreerd door een actor eerder in de 
toeleveringsketen. 

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

2. Het ECA kan een besluit nemen 
waarin een fabrikant of importeur van 
voorwerpen verplicht wordt tot het 
overeenkomstig deze titel indienen van een 
registratie voor een stof in die voorwerpen
als aan alle onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

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

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

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

b) het ECA heeft redenen om te 
vermoeden dat:

(i) de stof uit het voorwerp vrijkomt, en

(ii) het vrijkomen van de stof uit het 
voorwerp een gevaar vormt voor de 
menselijke gezondheid of het milieu;

c) de producent of importeur weet, of 
is ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;

c) de stof is niet voor het gebruik in 
kwestie geregistreerd.

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

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

a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de 
vormen van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

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

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

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

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

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

4. Maatregelen ter uitvoering van de 
leden 1 tot en met 4 worden volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
vastgesteld.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde formulering is onduidelijk waar het gaat om de vraag wanneer een stof 
"opgenomen" is in een voorwerp of daarin "aanwezig" is. Het woordgebruik moet consequent 
zijn, daarom is schrapping van het woord "opgenomen" een verduidelijking. De term "soort 
voorwerp" wordt in het voorstel niet gedefinieerd en moet ter voorkoming van 
rechtsonzekerheid worden geschrapt. De toevoeging in lid 1 maakt duidelijk dat informatie 
over stoffen in voorwerpen naar latere stadia in de toeleveringsketen wordt doorgegeven, 
indien de vervaardiging van een voorwerp een doelbewust gebruik is. Dit kan beter in lid 1 
dan in lid 5 worden vermeld.

Lid 2 gaat over stoffen die onbedoeld uit voorwerpen vrijkomen. De Commissie stelt het 
besluit van het ECA om om registratie te verzoeken en zo duidelijkheid te verkrijgen over een 
geval van zorg, afhankelijk van een klacht die van de fabrikant of importeur van de 
voorwerpen zelf uitgaat. Het ECA moet bevoegd zijn om deze informatie bij een vermoeden 
van gevaar op te eisen (daarmee zou de bepaling ook aansluiten bij WTO-voorschriften). Een 
kennisgeving is in zulke situaties overbodig.

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 438
Artikel 6, lid 1

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

1. Het ECA kan besluiten dat de 
fabrikanten en importeurs van voorwerpen
elke in die voorwerpen opgenomen stof 
overeenkomstig deze titel moeten 
registreren als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

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

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

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

b) het ECA heeft redenen om te
vermoeden dat:
(i) de stof uit het voorwerp vrijkomt, en
(ii) de stof die uit het voorwerp vrijkomt, 
een gevaar vormt voor de menselijke 
gezondheid of het milieu;

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

c) de stof is niet voor het gebruik in 
kwestie geregistreerd.
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Or. sv

Motivering

Op basis van de kennis die het ECA momenteel vergaart, is het effectiever als het ECA 
beoordeelt welke voorwerpen registratieplichtig moeten worden. Door de bewijslast bij het 
ECA te leggen, moeten we bovendien kunnen voldoen aan onze verplichtingen in het kader 
van de WTO.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 439
Artikel 6, lid 1

Algemene registratieverplichting voor 
stoffen in voorwerpen

Algemene kennisgevingsverplichting voor 
toegelaten chemische stoffen in voorwerpen

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

1. De producent van een soort 
voorwerp stelt het ECA overeenkomstig lid 
2 in kennis van elke boven een 
minimumconcentratie in die voorwerpen 
opgenomen stof als deze voldoet aan de in 
artikel 54, onder a) tot e) vermelde criteria 
of overeenkomstig artikel 54, onder f) is 
aangewezen.

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig, 
waarbij elk soort voorwerp afzonderlijk 
wordt beoordeeld;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de stof zal bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrijkomen.

Or. en

Motivering

Artikel 6 moet het rechtskader bieden voor de ontwikkeling van werkbare instrumenten voor 
het beheer van het gebruik van gevaarlijke stoffen in consumentenartikelen. In plaats van vast 
te stellen of en in hoeverre stoffen die aan de criteria in artikel 54 voldoen, vrijkomen of 
waarschijnlijk zullen vrijkomen en zo de menselijke gezondheid en het milieu nadelig 
beïnvloeden, moet REACH erop gericht zijn het gebruik van zulke stoffen in 
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consumentenartikelen te regelen, ongeacht de tonnage en de oorsprong van het voorwerp. De 
kennisgevingsprocedure is 6 jaar na de inwerkingtreding van REACH van toepassing en zal 
berusten op richtsnoeren die 3 jaar na de inwerkingtreding van REACH op vrijwillige basis 
worden ingevoerd. Het soort voorwerp en de minimumconcentraties moeten in de 
richtsnoeren worden behandeld en gedefinieerd. Met de ontwikkeling van de richtsnoeren en 
de kennisgevingsprocedure wordt gestreefd naar het vullen van lacunes in onze huidige 
kennis (zo is er momenteel zeer weinig informatie beschikbaar in de gehele toeleveringsketen) 
en naar een overzicht van het gebruik van zeer gevaarlijke chemicaliën per productcategorie.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 440
Artikel 6, lid 1

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

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

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

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

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

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

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

c) de stof is in die voorwerpen of in 
homogene materialen van die voorwerpen 
aanwezig in concentraties van meer dan 
0,1%.

Or. en

Motivering

Voorwerpen zijn een primaire bron van blootstelling aan chemische stoffen. Het gebruik van 
gevaarlijke stoffen in voorwerpen dient onderworpen te worden aan een 
registratieverplichting. De verwijzing naar "soort voorwerp" is niet aanvaardbaar, omdat dit 
volstrekt onduidelijk is (bijv. stoel met leuningen en stoel zonder leuningen: één soort 
voorwerp of twee?). De enige duidelijke referentie is de totale massa aan ingevoerde 
voorwerpen. Dit is ook als basis gekozen voor stoffen en preparaten. Een registratieplicht 
alleen voor gevaarlijke stoffen in voorwerpen die zullen vrijkomen, is veel te beperkt, omdat 
hiervoor nauwelijks voorwerpen in aanmerking komen. Alle gevaarlijke stoffen die boven een 
bepaalde concentratie in voorwerpen aanwezig zijn, moeten worden geregistreerd.
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 441
Artikel 6, lid 1

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

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

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

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

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

b) de stof voldoet aan de in artikel 54, 
onder a) tot e) genoemde criteria of is 
overeenkomstig artikel 54, onder f) 
aangewezen;

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

Or. en

Motivering

Om een situatie te voorkomen waarin fabrikanten van voorwerpen in de EU met grote 
concurrentienadelen te maken hebben ten opzichte van importeurs die voorwerpen in de EU 
invoeren, moet er in REACH een beperkte registratieverplichting voor stoffen in voorwerpen 
worden opgenomen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, 
Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 442
Artikel 6, lid 1

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

1. De producent of importeur van 
voorwerpen dient voor elke in die 
voorwerpen opgenomen stof een registratie 
bij het ECA in als de stof in een 
gecumuleerde hoeveelheid van meer dan 
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1 ton per jaar per producent of importeur in 
die voorwerpen aanwezig is.

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig, 
waarbij elk soort voorwerp afzonderlijk 
wordt beoordeeld;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de stof zal bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrijkomen.

Or. en

Motivering

De zwakste schakel is de limiet van 1 ton chemicaliën per soort voorwerp. Hierdoor zal de 
handhaving veranderen in een juridische nachtmerrie, omdat de importeurs hun importen 
kunnen opdelen in tal van soorten voorwerpen (rode stoelen, blauwe stoelen) en beweren dat 
de drempel van 1 ton voor geen enkele afzonderlijke soort voorwerp overschreden wordt. 
Volgens ons worden volksgezondheid en milieu beter beschermd als de registratiedrempel 
voor chemicaliën in ingevoerde voorwerpen per importeur en niet per soort voorwerp wordt 
berekend, zoals bij stoffen en preparaten gebeurt (Jørgensen e.a.).

De volksgezondheid en het milieu worden beter beschermd als de registratiedrempel voor
elke importeur op basis van de gecumuleerde ingevoerde hoeveelheden wordt vastgesteld en 
niet aan de hand van de hoeveelheden per soort voorwerp. Schrapping van de voorwaarde 
inzake het mogelijke vrijkomen van de stof uit het voorwerp vergemakkelijkt de toepassing 
van deze bepaling en vergroot de rechtszekerheid. Ten slotte moet voor de registratie van 
stoffen in ingevoerde voorwerpen de werkingssfeer vergelijkbaar zijn met die voor stoffen die 
in de EU worden vervaardigd (Ferreira e.a.).

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 443
Artikel 6, lid 1

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

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

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

hoeveelheid van meer dan 1 ton per jaar per 
producent of importeur in die voorwerpen 
aanwezig, waarbij elk soort voorwerp 
afzonderlijk wordt beoordeeld;

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

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

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

Or. el

Motivering

Voorkomt gescheiden invoer in kleine hoeveelheden en misverstanden over de definities.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Amendement 444
Artikel 6, lid 1

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

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

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

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

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

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

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

c) het vrijkomen van de stof is een 
specifiek ontworpen functie van het 
voorwerp bij normale en redelijkerwijs te 
voorziene gebruiksomstandigheden; en
c bis) de stof is in het voorwerp aanwezig in 
een concentratie die gelijk is aan of hoger 
dan de laagste van de volgende waarden:
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(i) de concentraties vermeld in bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG, of
(ii) de concentraties vermeld in deel A 
en B van bijlage II bij Richtlijn 
1999/45/EG, indien in bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG geen concentratiegrens is 
vermeld voor de stof in preparaten,
(iii) 0,1% indien de stof aan de criteria 
in bijlage XII voldoet.

Or. en

Motivering

Lid 1, onder a): aangezien een definitie van "soort voorwerp" ontbreekt, leidt opneming van 
deze term slechts tot rechtsonzekerheid.

Lid 1, onder c): de nieuwe formulering definieert de werkingssfeer van de bepaling 
duidelijker.

Lid 1, onder c bis): het ontbreken van kwantitatieve criteria houdt in dat de aanwezigheid van 
sporen van een geregistreerde stof in aanmerking moet worden genomen. De 
fabrikant/importeur zou alle stoffen moeten kennen die theoretisch in de geringste 
concentratie aanwezig kunnen zijn in alle voorwerpen. Daarmee zou artikel 6 volstrekt 
onwerkbaar worden, want de fabrikant/importeur heeft deze informatie niet en de autoriteiten 
kunnen de miljoenen ingevoerde voorwerpen niet op sporen van stoffen onderzoeken. 
Invoering van een drempelwaarde is voor de werkbaarheid absoluut noodzakelijk. De 
aangifte blijft beperkt tot stoffen waarvan de concentratie boven de drempel ligt Dit sluit aan 
bij de huidige preparatenrichtlijn (1999/45/EG) en bij het REACH-project zelf (art. 13, lid 2 
en art. 53, lid 7) voor stoffen in preparaten (registratie) en zorgwekkende stoffen 
(vergunning). In art. 13, lid 2 en art. 53, lid 7 worden de voorgestelde drempelwaarden al 
gebruikt om te bepalen dat een daaronder liggende stof in een preparaat niet langer 
gevaarlijk is (waarom zou dit niet voor voorwerpen kunnen gelden?).

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 445
Artikel 6, lid 1, letter a)

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

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 10 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig; 
voorwerpen die qua stofeigenschappen 
gelijksoortig zijn, kunnen in het 
registratiedossier gezamenlijk worden 
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beoordeeld;

Or. de

Motivering

1. Zie motivering bij amendement op art. 2, lid 1.

2. In plaats van een nieuw, onduidelijk begrip (soort voorwerp) in te voeren, moet de bepaling 
erop gericht zijn dat gelijksoortige stoffen in het registratiedossier gezamenlijk worden 
beoordeeld.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 446
Artikel 6, lid 1, letter a)

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

a) de stof is in totale hoeveelheden van meer 
dan 1 ton per jaar per producent of importeur 
in die voorwerpen aanwezig of er wordt 
gebruik gemaakt van stoffen met zeer 
ernstige zorg, waarbij elk soort voorwerp 
afzonderlijk wordt beoordeeld;

Or. nl

Motivering

Voor zeer zorgwekkende stoffen in producten geldt ook een algemene registratieplicht. De 
mate van zorg moet ook worden meegedeeld (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Amendement 447
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Lid 1, onder a) is niet van toepassing 
op stoffen die als ingrediënten worden 
toegevoegd aan tabaksproducten in de zin 
van artikel 2, punten 1 en 5 van Richtlijn 
2001/37/EG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
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en de verkoop van tabaksproducten 

Or. en

Motivering

De gebruikelijke kwantitatieve beperking van 1 ton voor chemische stoffen dient niet te gelden 
voor stoffen die aan tabak worden toegevoegd. Anders zouden tabaksfabrikanten de 
registratieplicht kunnen omzeilen door hun productiemethode aan te passen en alleen 
chemicaliën en derivaten daarvan te gebruiken met een volume van minder dan 1 ton. Het 
blootstellingsscenario en de schadelijke effecten van deze stoffen rechtvaardigen daarom het 
schrappen van de kwantitatieve beperking voor stoffen die worden toegevoegd aan tabak en 
tabaksproducten.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries +Evangelia 
Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller +  Christofer Fjellner + Anne 
Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 

Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-
Schoepges 

Amendement 448
Artikel 6, lid 2

2. De producent of importeur van 
voorwerpen geeft het ECA overeenkomstig 
lid 3 kennis van elke in die voorwerpen 
opgenomen stof als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:
a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of 
is ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de 
stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu.

schrappen
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Or. en

Motivering

De papier- en papierrecyclingsector kan niet aan art. 6, lid 2 voldoen voor alle stoffen die 
eventueel in het papier achterblijven, want dan zou elke partij papier onderzocht moeten 
worden op de aanwezigheid van onzuiverheden die aan de criteria van art. 6, lid 2 voldoen. 
Dit is technisch en economisch niet haalbaar. In de REACH-verordening schijnt ervan 
uitgegaan te worden dat fabrikanten van voorwerpen te maken hebben met 
gestandaardiseerde producten (hetgeen wordt gesuggereerd door de verwijzing naar "soort 
voorwerp" in art. 6, lid 1). Papierproducten variëren echter voortdurend van samenstelling 
(Ouzky).

Vloeit voort uit het amendement op art. 6, lid 1 (Davies, Ries).

Schept verwarring en misverstanden over de definities (Tzampani).

Op basis van de kennis die het ECA momenteel vergaart, is het effectiever als het ECA 
beoordeelt welke voorwerpen registratieplichtig moeten worden. Door de bewijslast bij het 
ECA te leggen, moeten we bovendien kunnen voldoen aan onze verplichtingen in het kader 
van de WTO (Fjellner).

Toepassing van de bepalingen inzake de registratie van stoffen die in ingevoerde producten 
aanwezig zijn, wordt voor de importeurs en fabrikanten gemakkelijker als het onderscheid 
wordt geschrapt tussen producten met "stoffen die zullen vrijkomen" en producten met stoffen 
waarvan "de producent of importeur weet, of ervan in kennis is gesteld, dat het waarschijnlijk 
is dat de stof (...) zal vrijkomen". De fabrikanten, importeurs, distributeurs en 
detailhandelaren zullen alle profiteren van deze grotere rechtszekerheid (Ferreira, 
Lienemann).

Uit veel voorwerpen zullen waarschijnlijk gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. De huidige 
voorschriften in REACH voor deze voorwerpen zijn echter zeer zwak en komen neer op de 
uitspraak: "als er zwaarwegende redenen voor een beperking bestaan, deel ons dit dan aub 
mee". Dit waarborgt geen adequate bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. 
Verder is de voorwaarde van een potentieel schadelijk effect veel te subjectief en omstreden. 
Voorwerpen zijn een primaire bron van blootstelling aan chemische stoffen. Het gebruik van 
gevaarlijke stoffen in voorwerpen dient onderworpen te worden aan de 
registratieverplichting, zoals geformuleerd in het amendement op art. 6, lid 1 (Hassi).

De leden 2 tot 4 zijn praktisch niet uitvoerbaar en de handhaving ervan is onmogelijk. De 
voorschriften zijn te vaag (bijv. "is ervan in kennis gesteld" en "waarschijnlijk is dat de stof 
(...) zal vrijkomen") (Oomen-Ruijten e.a.).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 449
Artikel 6, lid 2, letter a)
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a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;

a) de stof is in totale hoeveelheden van meer 
dan 1 ton per jaar per producent of importeur 
in die voorwerpen aanwezig of er wordt 
gebruik gemaakt van stoffen met zeer 
ernstige zorg;

Or. nl

Motivering

Voor zeer zorgwekkende stoffen in producten geldt ook een algemene registratieplicht. De 
mate van zorg moet ook worden meegedeeld (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 450
Artikel 6, lid 2, letters c) en d)

c) de producent of importeur weet, of is 
ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde functie 
van het voorwerp;

c) de producent of importeur weet, of is 
ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde functie 
van het voorwerp;

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

Or. en

Motivering

De laatste voorwaarde kan in de praktijk niet worden toegepast en moet daarom worden 
geschrapt. Het is niet redelijk ervan uit te gaan dat de importeur kan beoordelen of de 
vrijgekomen hoeveelheid schadelijk zal zijn voor de gezondheid van de mens of voor het 
milieu.



AM\565897NL.doc 49/155 PE 357.817v01-00

NL

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + 
Evangelia Tzampazi + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann +  Ria Oomen-Ruijten, 

Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 451
Artikel 6, lid 3

3. Indien aan de voorwaarden van lid 
2 is voldaan, wordt de volgende informatie 
in de overeenkomstig artikel 108 door het 
ECA gespecificeerde structuur meegedeeld:
a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de 
vormen van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien het gebruik van gevaarlijke stoffen in voorwerpen onderworpen dient te worden 
aan de registratieverplichting, zoals geformuleerd in het amendement op art. 6, lid 1, is deze 
bepaling niet meer nodig (Hassi).

Schept verwarring en is overbodig (Tzampazi).

Sluit aan bij amendement op art. 6, lid 2 (Ferreira, Lienemann).

De leden 2 tot 4 zijn praktisch niet uitvoerbaar en de handhaving ervan is onmogelijk. De 
voorschriften zijn te vaag (bijv. "is ervan in kennis gesteld" en "waarschijnlijk is dat de stof 
(...) zal vrijkomen") (Oomen-Ruijten e.a.).
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Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 452
Artikel 6, lid 3, inleidende formulering en letter (a)

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

3. Indien aan de voorwaarden van lid 1
is voldaan, wordt de volgende informatie in 
de overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur meegedeeld:

a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;

a) zijn identiteit en contactgegevens;

Or. en

Motivering

Uit het amendement op art. 6, lid 1 vloeit voort dat REACH gericht moet zijn op het scheppen 
van een kader voor het beheersen van het gebruik van chemische stoffen die voldoen aan de 
in artikel 54, onder a) tot e) vermelde criteria of overeenkomstig artikel 54, onder f) zijn 
aangewezen en aanwezig zijn in voorwerpen, ongeacht of het voorwerp in de EU is 
vervaardigd of is ingevoerd.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 453
Artikel 3, lid 3, letter f)

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

f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 0-1 
ton, 1-10 ton, 10-100 ton en meer dan 1000 
ton.

Or. nl

Motivering

Vollediger om alle hoeveelheidsklassen te noemen (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 454
Artikel 3, lid 3, letter f bis (nieuw)

f bis) de mate van zorg.
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Or. nl

Motivering

De mate van zorg moet ook aan het ECA meegedeeld worden (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Evangelia Tzampazi 
+ Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 455
Artikel 6, lid 4

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

schrappen

Or. en

Motivering

Sluit aan bij amendement op art. 6, lid 2 (Ferreira, Lienemann).

Schept verwarring en is overbodig (Tzampazi).

Aangezien het gebruik van gevaarlijke stoffen in voorwerpen onderworpen dient te worden 
aan de registratieverplichting, zoals geformuleerd in het amendement op art. 6, lid 1, is deze 
bepaling niet meer nodig (Hassi).

De leden 2 tot 4 zijn praktisch niet uitvoerbaar en de handhaving ervan is onmogelijk. De 
voorschriften zijn te vaag (bijv. "is ervan in kennis gesteld" en "waarschijnlijk is dat de stof 
(...) zal vrijkomen") (Oomen-Ruijten e.a.).

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 456
Artikel 6, lid 4

4. Het ECA kan besluiten nemen 
waarbij producenten of importeurs van 
voorwerpen worden verplicht elke in die 
voorwerpen opgenomen stof waarvan 

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

overeenkomstig deze titel te registreren, als 
aan onderstaande voorwaarden is voldaan:.

a) de stof is in het voorwerp opgenomen;
b) het ECA heeft redenen om te vermoeden 
dat:
(i) de stof voldoet aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG,
(ii) de stof vrijkomt,
(iii) het vrijkomen van de stof uit het 
voorwerp een gevaar vormt voor de 
menselijke gezondheid of het milieu;
c) de stof is niet voor het gebruik in kwestie 
geregistreerd.

Or. en

Motivering

Fungeert als veiligheidsclausule, zodat het ECA bevoegd is informatie op te vragen en 
registratie te eisen van het gebruik in een voorwerp van een niet geregistreerde stof die 
ingedeeld is als gevaarlijk, vrijkomt en in een voorwerp een gevaar vormt voor de menselijke 
gezondheid of het milieu.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Amendement 457
Artikel 6, lid 5

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

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

Or. en

Motivering

Zo sluit de bepaling aan bij de registratievoorschriften voor stoffen en stoffen in preparaten 
die van toepassing zijn op EU-fabrikanten van voorwerpen. Houdt verband met het 
amendement op art. 6, lid 1.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Amendement 458
Artikel 6, lid 5

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

5. Lid 1 is niet van toepassing op 
stoffen die al voor dat gebruik zijn 
geregistreerd door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

Or. fr

Motivering

Sluit aan bij de amendementen op art. 6, leden 2 tot 4 (Ferreira, Lienemann).

Zorgt voor samenhang met de amendementen tot schrapping van de leden 2, 3 en 4 (Hassi).

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 459
Artikel 6, lid 5

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

5. De leden 1 tot en met 3 zijn niet van 
toepassing op stoffen waarvan al voor dat 
gebruik kennis is gegeven door een actor 
eerder in de toeleveringsketen.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit eerder amendement op art. 6, lid 1.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 460
Artikel 6, lid 6

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

6. De leden 1 tot en met 3 zijn drie 
maanden na de in artikel 21, lid 4, 
vastgestelde termijn van toepassing. Drie 
jaar voordat de leden 1 tot en met 3 van 
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toepassing worden, worden op vrijwillige 
basis sectoriële richtsnoeren gefaseerd 
ingevoerd.

Or. en

Motivering

Om tot een functioneel beheerstelsel te komen voor het gebruik van toegelaten chemicaliën in 
de toeleveringsketen voor voorwerpen, moet een stapsgewijze benadering worden gevolgd. 
De informatie die gedurende de ontwikkeling en invoering van de sectoriële richtsnoeren 
wordt vergaard, zal een nuttig opstapje vormen voor de verdere ontwikkelingen op het 
complexe gebied van chemicaliëngebruik in consumentenartikelen. Dit amendement 
waarborgt dat de sectoriële richtsnoeren geleidelijk worden ingevoerd gedurende een periode 
van 3 jaar voor de inwerkingtreding van artikel 6.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 461
Artikel 6, lid 6

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

6. Lid 1 is een jaar na de in artikel 21 
vastgestelde termijnen van toepassing.

Or. en

Motivering

Het is niet aanvaardbaar dat importproducten 11 jaar en 3 maanden worden vrijgesteld van 
de registratieplicht voor stoffen in voorwerpen. Gevaarlijke stoffen in importartikelen moeten 
uiterlijk een jaar na registratie van deze stoffen in de EU worden geregistreerd.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 462
Artikel 6, lid 6

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

6. Lid 1 is drie maanden na de in 
artikel 21, lid 3, vastgestelde termijn niet
van toepassing.

Or. fr
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Motivering

Sluit aan bij de amendementen op art. 6, leden 2 tot 4.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Amendement 463
Artikel 6, lid 7

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

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

Or. xm

Motivering

Zorgt voor samenhang met de amendementen tot schrapping van de leden 2, 3 en 4 (Hassi).

Sluit aan bij de amendementen op art. 6, leden 2 tot 4 (Ferreira, Lienemann).

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 464
Artikel 6, lid 7

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

7. Wetgeving ter uitvoering van dit 
artikel wordt volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Moet waarborgen dat uitvoeringswetgeving kan worden vastgesteld met het oog op de 
werkbaarheid van het gehele artikel 6.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Amendement 465
Artikel 6, lid 7 bis (nieuw)
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7 bis. De in lid 7 bedoelde 
uitvoeringsmaatregelen zijn in 
overeenstemming met de sectoriële 
richtsnoeren die overeenkomstig artikel 73, 
lid 2, onder i bis)  worden ontwikkeld.

Or. en

Motivering

?Als basis voor een werkbaar kader dienen de aanwijzing van productcategorieën en het 
gebruik van stoffen die voldoen aan de in artikel 54, onder a) tot e) vermelde criteria of zijn 
aangewezen overeenkomstig artikel 54, onder f). De sectoriële richtsnoeren zullen aan de 
hand van deze twee onderdelen worden ontwikkeld en de uitvoeringsmaatregelen moeten 
hierbij aansluiten om naleving en rechtszekerheid te waarborgen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 466
Artikel 6, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. Het ECA stelt richtsnoeren op ter 
ondersteuning van de fabrikanten en 
importeurs van voorwerpen en van de 
bevoegde autoriteiten.

Or. fr

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

Schoepges

Amendement 467
Artikel 6 a bis (nieuw)

Artikel 6 a bis
Overdracht en deling van registraties, 

"groepsregistratie"
1. Het met de registratie verworven recht is 
zowel overdraagbaar als deelbaar. Bij 
overdracht van de eigendom van een 
onderneming voldoet de nieuwe eigenaar 
aan de in artikel 20 bedoelde 
verplichtingen. Bij overdracht van een deel 
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van een onderneming die een registratie 
bezit, bijv. door verkoop van een enkel 
productiebedrijf dat de geregistreerde stof 
vervaardigt, kent het ECA aan de nieuwe 
eigenaar een nieuw registratienummer toe.
2. Indien een fabrikant een 
dochteronderneming van een andere 
rechtspersoon is (de zogeheten 
"moederonderneming"), kan deze 
moederonderneming namens de 
dochteronderneming een registratie 
uitvoeren en in stand houden. Een 
dochteronderneming kan ook voor haar 
moederonderneming of andere 
dochterondernemingen een registratie 
uitvoeren en in stand houden. In dergelijke 
gevallen is slechts één registratie vereist. 
De rechtspersoon die tot groepsregistrant is 
benoemd, is verantwoordelijk voor het 
nakomen van de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening.
Lid 2 is ook van toepassing als de 
moederonderneming of de 
dochteronderneming niet in de EU is 
gevestigd. De registrant en 
registratiehouder moet in de EU gevestigd 
zijn.

Or. en

Motivering

Voortel om te voorzien in de volgende gevallen: Binnen ondernemingsgroepen worden 
producten aan klanten geleverd vanuit wisselende productiebedrijven in de EU, die tot 
verschillende dochterondernemingen kunnen behoren. De distributie van producten wordt 
vaak gestuurd door één afdeling binnen de groep, die deel kan uitmaken van de 
moederonderneming of een dochteronderneming. Een groepsregistratie zou in deze gevallen 
een passende oplossing zijn ter vermindering van de kosten en de bureaucratische 
rompslomp.

Als een registrant slechts één van de productiebedrijven verkoopt waar een stof wordt 
vervaardigd, is een nieuwe registratie door de koper niet nodig.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 468
Artikel 6 a bis (nieuw)

Artikel 6 a bis
1. Het met de registratie verworven recht is 
zowel overdraagbaar als deelbaar. De 
verwerver volgt de oorspronkelijke 
registrant in diens rechten en plichten op. 
Bij deling van een registratie kent het ECA 
aan de nieuwe eigenaar een nieuw 
registratienummer toe.
2. Indien een fabrikant een 
dochteronderneming van een andere 
rechtspersoon is (de zogeheten 
"moederonderneming"), kan deze 
moederonderneming namens de 
dochteronderneming een registratie 
uitvoeren en in stand houden. Een 
dochteronderneming kan ook voor haar 
moederonderneming of andere 
dochterondernemingen een registratie 
uitvoeren en in stand houden. In dergelijke 
gevallen is slechts één registratie vereist. 
De rechtspersoon die voor de registratie 
namens de groep wordt benoemd, is 
verantwoordelijk voor het nakomen van de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening. De rechtspersoon die voor de 
registratie namens de groep wordt 
benoemd, moet in de EU gevestigd zijn.

Or. de

Motivering

Als een registrant geen gebruik meer wil maken van zijn registratie, moet hij de daaruit 
voortvloeiende rechten kunnen overdragen.

Binnen ondernemingsgroepen worden producten aan downstreamgebruikers geleverd vanuit 
wisselende productiebedrijven in de EU, die tot verschillende dochterondernemingen kunnen 
behoren. De distributie van producten wordt vaak gestuurd door één afdeling binnen de 
groep, die deel kan uitmaken van de moederonderneming of een dochteronderneming. De 
voorgestelde groepsregistratie zou een passende oplossing zijn ter vermindering van de 
kosten en de bureaucratische rompslomp.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 469
Artikel 7

Artikel 7 schrappen

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit het amendement waarin een nieuw artikel 4 bis wordt voorgesteld (houdt 
verband met de artikelen 3, punt 22 en 34, lid 4).

Amendement ingediend door Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Amendement 470
Artikel 7

1. De artikelen 5 en 19 zijn gedurende 
een termijn van vijf jaar niet van 
toepassing op stoffen die in de 
Gemeenschap worden vervaardigd of 
ingevoerd met het oog op onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés, met een aantal vermelde 
afnemers en in een hoeveelheid die beperkt 
is tot het doel van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés. 

Als onderzoek en ontwikkeling wordt het 
stelselmatig en vaak ook op toeval 
berustend zoeken naar nieuwe inzichten 
aangeduid. Bij onderzoek wordt over het 
algemeen onderscheiden tussen 
fundamenteel onderzoek, waarbij geen 
sprake is van een vooropgezette 
verplichting en doelstelling, en toegepast 
onderzoek, dat een bepaald probleem wil 
oplossen en vaak op een economische 
toepassing gericht is.

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

Op stoffen en mengsels van stoffen die 
onder strenge voorwaarden in onderzoeks-
en ontwikkelingslaboratoria worden 
gebruikt en toegepast, is deze verordening 
niet van toepassing.

a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur;
b) de identiteit van de stof;
c) de eventuele indeling van de stof;
d) de geschatte hoeveelheid; 
e) de in lid 1 bedoelde lijst van 
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afnemers; en
f) voldoende informatie over het 
programma voor onderzoek en 
ontwikkeling om het ECA in staat te stellen 
geïnformeerde besluiten krachtens de 
leden 4 en 7 te nemen.
De in lid 1 bedoelde termijn gaat in op het 
moment waarop het ECA de kennisgeving 
ontvangt.
3. Het ECA kent een nummer aan de 
kennisgeving toe, stelt de datum van 
kennisgeving vast, die overeenkomt met de 
datum waarop de kennisgeving bij het ECA 
is ontvangen, en deelt dat nummer en die 
datum aan de betrokken fabrikant of 
importeur mee.
4. Het ECA controleert de door de 
kennisgever ingediende informatie op 
volledigheid. Het ECA kan besluiten 
voorwaarden te stellen om te waarborgen 
dat de stof, of het preparaat of voorwerp 
waarin de stof wordt opgenomen, 
uitsluitend door personeel van de in lid 2, 
onder e), bedoelde vermelde afnemers 
onder redelijkerwijs gecontroleerde 
omstandigheden wordt behandeld en op 
geen enkel moment, als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp, aan het publiek ter 
beschikking wordt gesteld en dat resterende 
hoeveelheden na de vrijstellingsperiode 
weer worden verzameld voor verwijdering. 
5. Tenzij anders wordt bepaald, mag 
de fabrikant of importeur de stof niet
eerder dan vier weken na kennisgeving 
vervaardigen of invoeren. 
6. De fabrikant of importeur moet 
voldoen aan de eventueel door het ECA 
overeenkomstig lid 4 gestelde voorwaarden.
7. Wanneer daartoe een verzoek wordt 
ingediend, kan het ECA besluiten de 
vrijstellingsperiode van vijf jaar met 
maximaal vijf jaar, of in het geval van 
stoffen die uitsluitend worden gebruikt bij 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik met 
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maximaal tien jaar, te verlengen indien de 
fabrikant of importeur kan aantonen dat 
die verlenging door het programma voor 
onderzoek en ontwikkeling wordt 
gerechtvaardigd.
8. Het ECA deelt zijn ontwerp-
besluiten terstond mee aan de bevoegde 
instanties van elke lidstaat waar 
vervaardiging, invoer of onderzoek gericht 
op producten en procédés plaatsvindt. 
Bij zijn besluiten als bedoeld in de leden 4 
en 7 houdt het ECA rekening met eventuele 
opmerkingen van die bevoegde instanties.
9. Het ECA en de bevoegde instanties 
van de desbetreffende lidstaten zorgen 
ervoor dat de overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 8 ingediende informatie steeds 
vertrouwelijk blijft.
10. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van de leden 4 en 7 kan 
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
beroep worden ingesteld.

Or. de

Motivering

Door deze stoffen buiten de verordening te houden, krijgen onderzoek en ontwikkeling, ook op 
het gebied van stoffen met een laag risico, de ruimte.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Renate Sommer

Amendement 471
Artikel 7

1. De artikelen 5 en 19 zijn gedurende 
een termijn van vijf jaar niet van toepassing 
op stoffen die in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd met het oog op 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés, met een aantal 
vermelde afnemers en in een hoeveelheid die 
beperkt is tot het doel van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 

1. De artikelen 5 en 19 zijn niet van 
toepassing op stoffen die in de Gemeenschap 
worden vervaardigd of ingevoerd met het 
oog op onderzoek en ontwikkeling gericht 
op producten en procédés, met een aantal 
vermelde afnemers en in een hoeveelheid die 
beperkt is tot het doel van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
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procédés. procédés.  
2. Voor de toepassing van lid 1 zendt 
de fabrikant of importeur het ECA een 
kennisgeving met de volgende informatie, in 
de overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur:

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

a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur;

a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur;

b) de identiteit van de stof; b) de identiteit van de stof;
c) de eventuele indeling van de stof; c) de eventuele indeling van de stof;

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

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

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

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

De in lid 1 bedoelde termijn gaat in op het 
moment waarop het ECA de kennisgeving 
ontvangt.
3. Het ECA kent een nummer aan de 
kennisgeving toe, stelt de datum van 
kennisgeving vast, die overeenkomt met de 
datum waarop de kennisgeving bij het ECA 
is ontvangen, en deelt dat nummer en die 
datum aan de betrokken fabrikant of 
importeur mee.

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

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

4. Het ECA controleert de door de 
kennisgever ingediende informatie op 
volledigheid. Het ECA kan besluiten 
voorwaarden te stellen om te waarborgen dat 
de stof, of het preparaat of voorwerp waarin 
de stof wordt opgenomen, uitsluitend door 
personeel van de in lid 2, onder e), bedoelde 
vermelde afnemers onder redelijkerwijs 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
behandeld en op geen enkel moment, als 
zodanig of in een preparaat of voorwerp, aan 
het publiek ter beschikking wordt gesteld en 
dat resterende hoeveelheden na de 
onderzoeks- en ontwikkelingsperiode weer 
worden verzameld voor verwijdering. 
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5. Tenzij anders wordt bepaald, mag de 
fabrikant of importeur de stof niet eerder dan 
vier weken na kennisgeving vervaardigen of 
invoeren. 

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

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

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

7. Wanneer daartoe een verzoek wordt 
ingediend, kan het ECA besluiten de 
vrijstellingsperiode van vijf jaar met 
maximaal vijf jaar, of in het geval van 
stoffen die uitsluitend worden gebruikt bij 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik met 
maximaal tien jaar, te verlengen indien de 
fabrikant of importeur kan aantonen dat 
die verlenging door het programma voor 
onderzoek en ontwikkeling wordt 
gerechtvaardigd.
8. Het ECA deelt zijn ontwerp-
besluiten terstond mee aan de bevoegde 
instanties van elke lidstaat waar 
vervaardiging, invoer of onderzoek gericht 
op producten en procédés plaatsvindt. 

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

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

Bij zijn besluiten als bedoeld in lid 4 houdt 
het ECA rekening met eventuele 
opmerkingen van die bevoegde instanties.

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

8. Het ECA en de bevoegde instanties 
van de desbetreffende lidstaten zorgen 
ervoor dat de overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 7 ingediende informatie steeds 
vertrouwelijk blijft.

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

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

Or. en

Motivering

Er moeten geen termijnen worden vastgesteld.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 472
Artikel 7, lid 1

1. De artikelen 5 en 19 zijn gedurende 
een termijn van vijf jaar niet van toepassing 
op stoffen die in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd met het oog op 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés, met een aantal 
vermelde afnemers en in een hoeveelheid die 
beperkt is tot het doel van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés. 

1. De artikelen 5 en 19 zijn niet van 
toepassing op stoffen die in de Gemeenschap 
worden vervaardigd of ingevoerd met het 
oog op onderzoek en ontwikkeling gericht 
op producten en procédés, met een aantal 
vermelde afnemers en in een hoeveelheid die 
beperkt is tot het doel van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés.

Or. de

Motivering

Een beperking in de tijd voor stoffen die bestemd zijn voor onderzoek en ontwikkeling gericht 
op producten en procédés, belemmert de innovatie. Het gevaar bestaat dat 
onderzoeksprojecten worden overgeplaatst naar landen buiten de EU. Daardoor komen 
banen voor hooggekwalificeerd personeel op de tocht te staan.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 473
Artikel 7, lid 1

1. De artikelen 5 en 19 zijn gedurende 
een termijn van vijf jaar niet van toepassing 
op stoffen die in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd met het oog op 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés, met een aantal 
vermelde afnemers en in een hoeveelheid die 
beperkt is tot het doel van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés. 

1. De artikelen 5 en 19 zijn gedurende 
een termijn van tien jaar niet van toepassing 
op stoffen die in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of ingevoerd met het oog op 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés, met een aantal 
vermelde afnemers en in een hoeveelheid die 
beperkt is tot het doel van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés. 

Or. de

Motivering

Bij onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés moeten vaak met het oog op 
optimale resultaten iteratieve O&O-cycli worden uitgevoerd, waarbij de startvoorwaarden 
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pas na afloop van de voorgaande cyclus vaststaan. Deze O&O-cycli kunnen zeer veel tijd in 
beslag nemen. Een uitzonderingstermijn van vijf jaar voor de toepassing van de artikel 5 en 
19 op stoffen die in de Gemeenschap worden vervaardigd of ingevoerd met het oog op 
onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés, is te kort en moet worden 
verlengd tot 10 jaar.

Amendement ingediend door Martin Callanan, Lena Ek

Amendement 474
Artikel 7, lid 2, letter (f)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Om commerciële redenen is de informatie over op producten en procédés gericht onderzoek 
vaak zeer vertrouwelijk. Als een onderzoeksprogramma aan het ECA moet worden 
uiteengezet, bestaat het gevaar dat de vertrouwelijkheid wordt geschonden. Bovendien heeft 
het ECA geen gedetailleerde informatie over de O&O-activiteiten nodig om de milieugevaren 
van de in het onderzoek gebruikte stof te beoordelen. Tijdens een OOPP-programma worden 
mensen en/of het milieu niet in significante mate blootgesteld aan de stof, het preparaat of het 
voorwerp in kwestie, en het ECA kan altijd, uitgaande van de identiteit van de stof, uit hoofde 
van artikel 7, leden 4 en 6 veiligheidseisen stellen. Het amendement

- zorgt ervoor dat innovatie wordt beschermd tegen de onbedoelde openbaarmaking van 
vertrouwelijke bedrijfsinformatie;

- beperkt de administratieve lasten die REACH onderzoeksbedrijven oplegt (Callanan).

In de meeste gevallen heeft het ECA geen behoefte aan deze hoogst vertrouwelijke informatie. 
Tijdens een OOPP-programma worden mensen en/of het milieu niet blootgesteld aan de stof, 
het preparaat of het voorwerp in kwestie, en het ECA kan altijd, uitgaande van de identiteit 
van de stof, uit hoofde van artikel 7, leden 4 en 6 veiligheidseisen stellen. Het verstrekken van 
gedetailleerde informatie over de O&O-activiteiten moet daarom geen standaardvereiste 
worden (Ek).
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 475
Artikel 7, lid 4

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

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

Or. en

Motivering

Om de innovatie te vergemakkelijken, is een vrijstelling voor stoffen die voor O&O worden 
gebruikt, een goed middel, Er moeten echter ook criteria worden opgenomen met betrekking 
tot de potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en/of het milieu.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 476
Artikel 7, lid 4

4. Het ECA controleert de door de 
kennisgever ingediende informatie op 
volledigheid. Het ECA kan besluiten
voorwaarden te stellen om te waarborgen dat 
de stof, of het preparaat of voorwerp waarin 
de stof wordt opgenomen, uitsluitend door 
personeel van de in lid 2, onder e), bedoelde 
vermelde afnemers onder redelijkerwijs 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
behandeld en op geen enkel moment, als 
zodanig of in een preparaat of voorwerp, aan 

4. Het ECA controleert de door de 
kennisgever ingediende informatie op 
volledigheid. Het ECA neemt een besluit 
over de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan om te waarborgen dat de risico's in 
verband met de vervaardiging en het 
gebruik van de stof of de preparaten waarin 
de stof is opgenomen, zo klein mogelijk 
zijn, met name met betrekking tot 
onbekende risicokenmerken. Daarbij kan 
het ECA o.a. bepalen dat de stof, of het 
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het publiek ter beschikking wordt gesteld en 
dat resterende hoeveelheden na de 
vrijstellingsperiode weer worden verzameld 
voor verwijdering.

preparaat of voorwerp waarin de stof wordt 
opgenomen, uitsluitend door personeel van 
de in lid 2, onder e), bedoelde vermelde 
afnemers onder redelijkerwijs 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
behandeld en op geen enkel moment, als 
zodanig of in een preparaat of voorwerp, aan 
het publiek ter beschikking wordt gesteld en 
dat resterende hoeveelheden na de 
vrijstellingsperiode weer worden verzameld 
voor verwijdering.

Or. de

Motivering

Om te voorkomen dat zich door ontbrekende kennis over stoffen voor onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en procédés, onaanvaardbare risico's bij de vervaardiging 
en het gebruik van die stoffen voordoen, wordt voorgesteld dat het ECA in elk geval een 
besluit neemt over de te stellen voorwaarden. Daarbij kan het de voorwaarden afzwakken, 
naarmate de kennisgever beter kan aantonen dat de risico's beheerst worden. Zo wordt - in 
combinatie met lid 8 - ook gewaarborgd dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in elk 
geval op de hoogte worden gesteld van het O&O-project.

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

Amendement 477
Artikel 7, lid 8, alinea 2

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

Bij zijn besluiten als bedoeld in de leden 4 
en 7 houdt het ECA rekening met eventuele 
opmerkingen van de bevoegde instanties van 
elke lidstaat waar de vervaardiging, de 
invoer of het onderzoek gericht op 
producten en procédés plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Dit is de procedure volgens Richtlijn 92/32/EEG van de Raad, die goed blijkt te werken en 
daarom niet door de REACH-verordening wordt vervangen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
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Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges  + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 478
Artikel 8

Artikel 8 schrappen

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van dubbele wetgeving (zie motivering bij amendement op art. 2). Houdt 
verband met de amendementen op de artikelen 2, 4 en 53, lid 5 (Oomen-Ruijten e.a.).

Deze bepalingen staan nu in artikel 2, lid 1, onder f) nieuw en bijlage I c (Foglietta e.a.).

Gevolg van het nieuwe artikel 2 (Roth-Behrendt).

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 479
Artikel 9

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, moet de volgende 
informatie worden ingediend, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur:

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, moet de volgende
informatie worden ingediend, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur:

a) een technisch dossier dat het 
volgende omvat:

a) een technisch dossier dat het 
volgende omvat:

i) de identiteit van de fabrikant(en) of 
importeurs overeenkomstig punt 1 van 
bijlage IV;

i) de identiteit van de fabrikant(en) of 
importeurs overeenkomstig punt 1 van 
bijlage IV;

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

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

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

iii) informatie over de vervaardiging en 
het gebruik van de stof overeenkomstig 
punt 3 van bijlage IV; deze informatie 
vertegenwoordigt elk geïdentificeerd 
gebruik van de registrant met de daarvoor 
telkens beoogde productie- en 
invoerhoeveelheden, indien deze gelijk zijn 
aan of groter dan 1 ton per jaar, telkens 
naar boven of naar beneden afgerond op 
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een hele ton;

iii bis) informatie over de vervaardiging en 
het gebruik van de stof en indeling van alle 
vermelde gebruiksvormen in de gebruiks-
en blootstellingscategorieën 
overeenkomstig bijlage I bis bis;

iv) de indeling en etikettering van de 
stof overeenkomstig punt 4 van bijlage IV; 

iv) de indeling en etikettering van de 
stof overeenkomstig punt 4 van bijlage IV; 

v) richtsnoeren voor een veilig gebruik 
van de stof overeenkomstig punt 5 van 
bijlage IV;
vi) samenvattingen van de informatie die 
voortvloeit uit de toepassing van de bijlagen 
V tot en met IX;

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

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

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

viii) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen; 

viii) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen; 

ix) voorstellen voor proeven indien 
vereist door de toepassing van de bijlagen V 
tot en met IX; 

ix) voorstellen voor proeven indien 
vereist door de toepassing van de bijlagen V 
tot en met IX; 

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

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

a bis) een actueel veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig bijlage I bis;

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

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

b bis) een verklaring van de registrant over 
zijn indeling van de stof in een van de  
risicoprioriteitsklassen 1 tot 3 
overeenkomstig bijlage IV bis. De eerste zin 
is niet van toepassing als een 
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preregistratieprocedure overeenkomstig de 
artikelen 26 e.v. heeft plaatsgevonden.

Or. de

Motivering

Uitgaande van de benadering "één stof - één registratie" worden voorwaarden toegevoegd 
voor informatie-eisen op basis van het risico. Het beoogde gebruik van een stof moet daarom 
ook in gebruiks- en blootstellingscategorieën worden vermeld. Daardoor wordt het tevens 
makkelijker informatie in de gehele keten door te geven. Hetzelfde geldt voor het 
veiligheidsinformatieblad. De indeling in een prioriteitsklasse door de registrant zelf is een 
voorwaarde voor de verdere op het risico gebaseerde informatie-eisen krachtens artikel 11 en 
wordt in het kader van de beoordeling getoetst.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 480
Artikel 9

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, moet de volgende 
informatie worden ingediend, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur:

Een registratiedossier dat krachtens
artikel 5 of artikel 6 bij het ECA moet 
worden ingediend, bevat de volgende 
informatie, in de overeenkomstig artikel 108 
door het ECA gespecificeerde structuur:

a) een technisch dossier dat het 
volgende omvat:

a) een individueel dossier dat het 
volgende omvat:

i) de identiteit van de fabrikant(en) of 
importeurs overeenkomstig punt 1 van 
bijlage IV;

i) de identiteit van de fabrikant(en) of 
importeurs overeenkomstig punt 1 van 
bijlage IV;

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

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

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

iii) informatie over de vervaardiging en 
het gebruik van de stof overeenkomstig 
punt 3 van bijlage IV; deze informatie omvat
elk geïdentificeerd gebruik van de registrant, 
met bijzondere vermelding van het door 
hem ontraden gebruik;

iv) de indeling en etikettering van de 
stof overeenkomstig punt 4 van bijlage IV; 
v) richtsnoeren voor een veilig gebruik 
van de stof overeenkomstig punt 5 van 
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bijlage IV;
vi) samenvattingen van de informatie 
die voortvloeit uit de toepassing van de 
bijlagen V tot en met IX;

a bis) een risicodossier dat het volgende 
omvat:

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

i) uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de 
informatie die voortvloeit uit de toepassing 
van de artikelen 11 tot 13;

viii) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen; 

ii) samenvattingen van eventuele andere 
informatie die voortvloeit uit de toepassing 
van de artikelen 11 en 12;

ix) voorstellen voor proeven indien 
vereist door de toepassing van de bijlagen V 
tot en met IX; 

iii) voorstellen voor proeven indien 
vereist door de toepassing van de artikelen 
11 tot 13; 

iv) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen;

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

v) een verklaring waarin hij aangeeft of 
de samenvattingen en uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de 
informatie die voortvloeit uit de toepassing 
van artikel 11 met betrekking tot proeven 
waarbij geen gewervelde dieren betrokken 
zijn geweest, gedurende een periode van 
tien jaar na de indiening tegen betaling met 
latere registranten mogen worden gedeeld;

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

b) de risicoindeling van de stof, als 
bedoeld in punt 4 van bijlage IV;
b bis) voor stoffen in hoeveelheden van 1 
tot 10 ton, blootstellingsinformatie, als 
bedoeld in punt 5 van bijlage IV;
b ter)  voor stoffen in hoeveelheden van 10 
ton of meer per jaar, een chemisch 
veiligheidsrapport overeenkomstig 
artikel 13;
b quater) het veiligheidsinformatieblad 
wanneer dat krachtens artikel 29 vereist is, 
of richtsnoeren voor veilig gebruik, zoals 
vermeld in punt 5 van bijlage IV/bijlage IC 
(nieuw); met opgave van de informatie die 
de registrant als vertrouwelijk beschouwt.
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Or. en

(Letter a), punt viii) in het Commissievoorstel is letter a bis), punt iv) in het amendement van 
het Parlement geworden) 

Motivering

Overzicht van de informatie die voor algemene registratiedoeleinden moet worden verstrekt, 
namelijk risicoinformatie, blootstellingsinformatie en risicobeheersinformatie:

1. Het individuele dossier is niet nieuw ten opzichte van het Commissievoorstel, maar 
bevat alleen informatie over de identiteit van de onderneming, de stoffen en het 
gebruik.

2. Het risicodossier bevat alle informatie over de eigenschappen van een stof; de inhoud 
wordt nader uitgewerkt in artikel 11 in verband met de bijlagen over proeven.

3. De indeling en etikettering van een gevaarlijke stof vormt, net als in het 
Commissievoorstel, een apart punt in het registratiedossier.

4. Voor stoffen in hoeveelheden van 1 tot 10 ton moet enige rudimentaire 
blootstellingsinformatie worden verstrekt, terwijl - net als in het Commissievoorstel -
het chemische veiligheidsrapport vereist is voor stoffen in hoeveelheden van 10 ton of 
meer per jaar.

Deze blootstellingsinformatie wordt eenvoudig gehouden, zodat de bedrijven deze 
redelijkerwijs kunnen verstrekken. Er is een tweeledig doel: de informatie helpt de 
bedrijven bij het opstellen van het veiligheidsinformatieblad/ de richtsnoeren voor 
veilig gebruik en is voor het ECA nuttig bij de toetsing van de ingediende 
registratiedossiers op prioritaire stoffen waarvoor meer informatie moet worden 
gegenereerd.

5. Tenslotte maakt informatie over het risicobeheer deel uit van de registratie. Voor 
stoffen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, moet het veiligheidsinformatieblad worden 
ingediend. Zo'n blad moet op grond van een thans bestaand voorschrift worden 
opgesteld en moet krachtens art. 29 van het REACH-voorstel worden ingediend voor 
stoffen die als gevaarlijk zijn ingedeeld. Hierdoor worden de bedrijven dus niet extra 
belast. Voor stoffen die niet als gevaarlijk zijn ingedeeld (en alleen voor die stoffen), 
moeten in het kader van de registratie richtsnoeren voor veilig gebruik worden 
ingediend. Deze richtsnoeren zijn al voorzien in punt 5 van bijlage IV bij het 
Commissievoorstel en bestaan uit 8 van de 16 rubrieken van het 
veiligheidsinformatieblad inzake risicobeheer. Zo wordt voorkomen dat informatie 
tweemaal moet worden samengesteld (amendement houdt verband met amendement 
op artikel 5, lid 4).
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 481
Artikel 9, inleidende formulering

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, moet de volgende 
informatie worden ingediend, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur:

De registratieaanvraag als vereist bij 
artikel 5, moet vergezeld gaan van alle 
informatie over de stof waartoe de 
registrant toegang heeft. De 
registratieaanvraag wordt afgewezen als 
deze niet ten minste de volgende informatie 
bevat, in de overeenkomstig artikel 108 door 
het ECA gespecificeerde structuur:

Or. de

Motivering

Uitgaande van de benadering "één stof - één registratie" moeten de gegevens over de stoffen 
niet per fabrikant/importeur worden verzameld, maar per stof. De registrant dient in beginsel 
alle gegevens te verstrekken waarover hij beschikt, met dien verstande dat een "set 
basisgegevens" voorhanden moet zijn om tot registratie te kunnen overgaan.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 482
Artikel 9, inleidende formulering

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, moet de volgende 
informatie worden ingediend, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur:

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1, voor één stof of een groep 
stoffen, moet de volgende informatie 
worden ingediend, in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur:

Or. en

Motivering

Ter vergemakkelijking van "read-across" bij stoffen en met het oog op consistentie met de 
bepalingen van bijlage IX, punt 1.5: stoffen waarvan de fysisch-chemische, toxicologische en 
ecotoxicologische eigenschappen waarschijnlijk op elkaar lijken of door structurele 
overeenkomst een regelmatig patroon volgen, mogen als een groep of "categorie" stoffen 
worden beschouwd. Voor de toepassing van het groepsconcept is het nodig dat de fysisch-
chemische eigenschappen en de effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die aan de 
hand van gegevens voor een referentiestof in de groep voorspeld kunnen worden, 
doorgetrokken worden naar andere stoffen in de groep ("read-across-benadering"). Daarmee 
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wordt voorkomen dat elke stof voor elk eindpunt getest moet worden.

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

Amendement 483
Artikel 9, inleidende formulering

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, moet de volgende 
informatie worden ingediend, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur: 

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, voor één stof of een 
groep stoffen, moet de volgende informatie 
worden ingediend, in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur: 

Or. en

Motivering

Erkenning van het denkbeeld dat voor een categorie stoffen met gelijkwaardige/soortgelijke 
eigenschappen één registratie kan worden gedaan om het aantal registratiedossiers tot een 
minimum te beperken.

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

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Amendement 484
Artikel 9, letter (a)

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, moet de volgende 
informatie worden ingediend, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur:

Voor registratie als vereist bij artikel 5 of 
artikel 6, lid 1 of 4, moet de volgende 
informatie worden ingediend, in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur:

a) een technisch dossier dat het 
volgende omvat:

a) een technisch dossier dat het 
volgende omvat:

i) de identiteit van de fabrikant(en) of 
importeurs overeenkomstig punt 1 van 
bijlage IV;

i) de identiteit van de fabrikant(en) of 
importeurs overeenkomstig punt 1 van 
bijlage IV;

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

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

iii) informatie over de vervaardiging en 
het gebruik van de stof overeenkomstig 

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

punt 3 van bijlage IV; deze informatie 
vertegenwoordigt elk geïdentificeerd 
gebruik van de registrant;

iv) de indeling en etikettering van de 
stof overeenkomstig punt 4 van bijlage IV; 

iv) de indeling en etikettering van de 
stof overeenkomstig punt 4 van bijlage IV; 

v) richtsnoeren voor een veilig gebruik 
van de stof overeenkomstig punt 5 van 
bijlage IV;

v) richtsnoeren voor een veilig gebruik 
van de stof overeenkomstig punt 5 van 
bijlage IV;

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

vi) voor stoffen die in hoeveelheden 
van meer dan 10 ton worden vervaardigd of 
ingevoerd en voor stoffen die in 
hoeveelheden van 1 tot 10 ton worden 
vervaardigd of ingevoerd, indien de stof 
overeenkomstig de prioriteitenstelling in 
artikel 20 bis geacht wordt een potentieel 
hoog risico te hebben, samenvattingen van 
de informatie die voortvloeit uit de 
toepassing van bijlage IV bis (informatieset) 
en samenvattingen van andere beschikbare 
belangrijke informatie die de registrant 
voor de risicobeoordeling relevant acht;

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

vii) voor stoffen die in hoeveelheden 
van meer dan 10 ton worden vervaardigd of 
ingevoerd en voor stoffen die in 
hoeveelheden van 1 tot 10 ton worden 
vervaardigd of ingevoerd, indien de stof 
overeenkomstig de in artikel 21 bis, lid 2 
vermelde prioriteitenstelling geacht wordt 
een potentieel hoog risico te hebben,
oorspronkelijke studierapporten of
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de informatie die voortvloeit uit de 
toepassing van bijlage IV bis (informatieset) 
en van andere beschikbare belangrijke 
informatie die de registrant voor de 
risicobeoordeling relevant acht;

viii) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen; 

viii) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen; 

ix) voorstellen voor proeven indien 
vereist door de toepassing van de bijlagen V 
tot en met IX; 

ix) een voorstel om de informatie te 
genereren die voortvloeit uit de toepassing 
van de bijlagen VII en VIII en de 
behandeling van bijlage IX, als de 
conclusies van het chemisch 
veiligheidsrapport erop wijzen dat nadere 
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informatie vereist is; 
x) een verklaring waarin hij aangeeft of 
hij ermee instemt dat zijn samenvattingen en 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de informatie die voortvloeit uit de 
toepassing van de bijlagen V tot en met VIII 
met betrekking tot proeven waarbij geen 
gewervelde dieren betrokken zijn geweest, 
tegen betaling met latere registranten mogen 
worden gedeeld;

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

x bis) een schriftelijke verklaring dat de 
registrant toegang heeft tot alle 
oorspronkelijke onderzoeken waarvan de 
ingediende samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen zijn afgeleid. 
Op verzoek van het ECA toont de registrant 
aan dat hij eigenaar is van of legaal 
toegang heeft tot deze onderzoeken; 

Or. en

Motivering

Erkenning van het denkbeeld (zie bijlage IX, punt 1.5) dat er categorieën stoffen met 
gelijkwaardige/soortgelijke eigenschappen bestaan en dat voor zo'n categorie één registratie 
kan worden gedaan om het aantal registratiedossiers tot een minimum te beperken.

De term "uitgebreide samenvatting" moet zorgvuldig worden gedefinieerd, omdat deze ook 
wordt gebruikt in andere initiatieven, bijv. het HPV-programma van de OESO. Toekomstige 
wijzigingen in de OESO-vereisten zouden gevolgen kunnen hebben voor de vereisten in het 
kader van het registratiedossier. Dit zou niet uitvoerbaar zijn. Om onnodige administratieve 
rompslomp en eventuele fouten te voorkomen, moet de mogelijkheid geboden worden om het 
onderzoeksrapport in te dienen in plaats van een hernieuwde samenvatting. Dit zou tot een 
aanzienlijk administratieve lastenverlichting leiden en de uitvoerbaarheid ten goede komen.

2. Registratie met prioriteitenstelling op basis van het risico. Het risico en niet alleen het 
jaarlijkse volume is het juiste criterium voor het aanwijzen van zorgwekkende stoffen. 
Daarom moet prioriteitenstelling op basis van het risico deel gaan uitmaken van het 
registratieproces. De vorming van consortia voor de preregistratie wordt aangemoedigd, 
maar blijft vrijwillig. De resultaten van proeven met gewervelde dieren moeten verplicht 
worden gedeeld.

Het nieuwe CEFIC-voorstel voorziet in het volgende:

- verplichte preregistratie voor de 30.000 stoffen over 18 maanden;

- voorbereiding van een informatieset voor alle stoffen boven de 10 ton die als 
uitgangspunt wordt gebruikt voor een getrapte risicobeoordeling en voor de 
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prioriteitenstelling (voor stoffen onder de 10 ton is alleen adequate informatie nodig). Deze 
informatieset wordt binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van REACH aan het ECA 
toegezonden;

- registratie van stoffen boven de 1.000 ton en CMRs over 5 jaar;

- prioriteitenstelling voor de registratie van stoffen tussen 1.000 en 1 ton wordt binnen 
5 jaar aan het ECA toegezonden;

- registratie:

7 jaar na de inwerkingtreding van REACH: stoffen tussen 1.000 en 1 ton + zeer 
zorgwekkende stoffen onder de 100 ton,

9 jaar: gering zorgwekkende stoffen tussen 100 en 1 ton

11 jaar: gering zorgwekkende stoffen onder de 10 ton.

Een integrerend bestanddeel van het registratiedossier moet een verklaring van elke 
registrant zijn dat hij toegang heeft tot de oorspronkelijke onderzoeken die ten grondslag 
liggen aan de uitgebreide onderzoekssamenvattingen, bijv. omdat hij de eigenaar van het 
onderzoek is of over een brief inzake toegang beschikt, of omdat het oorspronkelijke 
onderzoek in het publieke domein te vinden is (Publicatieblad, wetenschappelijke publicatie, 
enz.). Anders zouden ondernemingen die al eerder uitgebreide onderzoekssamenvattingen 
hebben overgelegd in het kader van programma's waarin zulke samenvattingen worden 
gepubliceerd (bijv. HPV-chemicaliënprogramma van de OESO, Challenge-programma van 
EPA) worden benadeeld. De zogeheten "freeriders" zouden dan voor hun registratie gebruik 
kunnen maken van deze samenvattingen zonder bijdrage in de kosten van de onderzoeken.

Houdt verband met amendementen op artikel 20 bis en artikel 21.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 485
Artikel 9, letter a), punt iii)

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

iii) informatie over de vervaardiging van 
en de blootstelllingscategorieën voor het 
gebruik van de stof overeenkomstig punt 3 
van bijlage IV; deze informatie 
vertegenwoordigt alle geïdentificeerde 
blootstelllingscategorieën voor het gebruik 
van de registrant. Een gebruiker die zelf 
geen fabrikant of importeur is, moet aan de 
hand van deze informatie in staat zijn de 
stof binnen de geïdentificeerde 
blootstelllingscategorieën veilig te 
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gebruiken, zonder bijkomende proeven uit 
te voeren en zonder eigen maatregelen voor 
het risicobeheer vast te stellen;

Or. de

Motivering

Zonder ex ante vastgestelde en duidelijk gedefinieerde blootstellingscategorieën bestaat er 
voor de downstreamgebruikers van chemicaliën geen zekerheid op juridisch vlak en ten 
aanzien van hun planning. Daarom moet in het verordeningsvoorstel een lijst worden
opgenomen met brancheoverkoepelende blootstellingscategorieën die alle gebruiksdoeleinden 
bestrijken. Dit zou niet alleen de praktische uitvoerbaarheid van het systeem ten goede 
komen, maar de downstreamgebruikers ook rechtszekerheid bieden en de problemen bij de 
bescherming van de knowhow voor de downstreamgebruiker grotendeels oplossen.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 486
Artikel 9, letter a), punt vi)

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

vi) samenvattingen van de informatie die 
voortvloeit uit de toepassing van de bijlagen 
V tot en met IX of samenvattingen van 
gelijkwaardige informatie die al uit hoofde 
van andere communautaire 
rechtsvoorschriften is vergaard voor deze 
stoffen. Het ECA zorgt voor de opstelling 
en regelmatige actualisering van een lijst 
waarin vermeld wordt welke uit hoofde van 
andere communautaire rechtsvoorschriften 
verkregen informatie over stoffen als 
gelijkwaardig wordt beschouwd met de 
informatie waarom op grond van deze 
verordening wordt verzocht

Or. it

Motivering

Informatie die al uit hoofde van andere communautaire voorschriften is vergaard over 
bepaalde stoffen, moet gebruikt kunnen worden zonder dat verdere wijziging/herformulering 
noodzakelijk is.

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

Amendement 487
Artikel 9, letter a), punt vi) en vii)

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

vi) voor stoffen die in hoeveelheden 
van meer dan 10 ton worden vervaardigd of 
ingevoerd en voor stoffen die in 
hoeveelheden van 1 tot 10 ton worden 
vervaardigd of ingevoerd, indien de stof 
overeenkomstig de prioriteitenstelling in 
artikel 21 bis, lid 2 geacht wordt een 
potentieel hoog risico te hebben,
samenvattingen van de informatie die 
voortvloeit uit de toepassing van bijlage VI 
(informatieset) en samenvattingen van 
andere beschikbare belangrijke informatie 
die de registrant voor de risicobeoordeling 
relevant acht;

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

vii) voor stoffen die in hoeveelheden 
van meer dan 10 ton worden vervaardigd of 
ingevoerd en voor stoffen die in 
hoeveelheden van 1 tot 10 ton worden 
vervaardigd of ingevoerd, indien de stof 
overeenkomstig de prioriteitenstelling in 
artikel 21 bis, lid 2 geacht wordt een 
potentieel hoog risico te hebben,
oorspronkelijke studierapporten of
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de informatie die voortvloeit uit de 
toepassing van bijlage VI (informatieset) en 
van andere beschikbare belangrijke 
informatie die de registrant voor de 
risicobeoordeling relevant acht;

Or. it

Motivering

De term "uitgebreide samenvatting" moet zorgvuldig worden gedefinieerd, omdat deze ook 
wordt gebruikt in andere initiatieven, bijv. het HPV-programma van de OESO. Toekomstige 
wijzigingen in de OESO-vereisten zouden gevolgen kunnen hebben voor de vereisten in het 
kader van het registratiedossier. Dit zou niet uitvoerbaar zijn. Om onnodige administratieve 
rompslomp en eventuele fouten te voorkomen, moet de mogelijkheid geboden worden om het 
onderzoeksrapport in te dienen in plaats van een hernieuwde samenvatting. Dit zou tot een 
aanzienlijk administratieve lastenverlichting leiden en de uitvoerbaarheid ten goede komen.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 488
Artikel 9, letter a), punt vii)

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

vii) uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de 
informatie die voortvloeit uit de toepassing 
van de bijlagen V tot en met IX, indien 
vereist uit hoofde van bijlage I, of 
gelijkwaardige uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen die al uit hoofde 
van andere communautaire 
rechtsvoorschriften zijn opgesteld voor de 
betrokken stof;

Or. it

Motivering

Informatie die al uit hoofde van andere communautaire voorschriften is vergaard over 
bepaalde stoffen, moet gebruikt kunnen worden zonder dat verdere wijziging/herformulering 
noodzakelijk is. Hangt samén met het amendement op artikel 9, onder a), punt vi).

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 489
Artikel 9, letter a), punt viii)

viii) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen; 

viii) een verklaring of informatie is 
verkregen door proeven op gewervelde 
dieren te nemen, waarin ook wordt vermeld 
welke proeven op gewervelde dieren zijn 
genomen en hoeveel dieren hiervoor zijn 
gebruikt; 

Or. en

Motivering

Aangezien ernaar gestreefd wordt proeven te stimuleren waarbij geen dieren betrokken zijn, 
en bezorgdheid bestaat over het gebruik van gewervelde dieren in het kader van deze 
verordening, moet informatie worden verstrekt over de uitgevoerde dierproeven en het aantal 
gebruikte dieren.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 490
Artikel 9, letter a), punt ix)

ix) voorstellen voor proeven indien 
vereist door de toepassing van de bijlagen V
tot en met IX; 

ix) voorstellen voor proeven indien 
vereist door de toepassing van de bijlagen 
VII tot en met IX; 

Or. de

Motivering

Artikel 9, letter a), punt ix) is in tegenspraak met bijlage IV, stap 4. Volgens artikel 9 moet het 
technische dossier voorstellen voor proeven bevatten indien vereist door de toepassing van de 
bijlagen V tot en met IX. In bijlage IV staat evenwel dat de gegevens overeenkomstig bijl. V 
en VI moeten worden gegenereerd, zonder dat van tevoren een voorstel moet worden 
ingediend:

"STAP 4 - GENEREER NIEUWE GEGEVENS / STEL EEN TESTSTRATEGIE VOOR

In sommige gevallen zal het niet nodig zijn nieuwe gegevens te genereren. Wanneer echter 
een lacune in de informatie moet worden opgevuld, moeten afhankelijk van de hoeveelheid 
nieuwe gegevens worden gegenereerd (bijlagen V en VI) of een teststrategie worden 
voorgesteld (bijlagen VII en VIII)."

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

Amendement 491
Artikel 9, letter a), punt ix) t/m x bis (nieuw)

ix) voorstellen voor proeven indien 
vereist door de toepassing van de bijlagen V 
tot en met IX;

ix) een voorstel tot het verstrekken van 
informatie die is verkregen door toepassing 
van de bijlagen VII en VIII en uit de in 
bijlage IX vermelde opmerkingen, indien 
uit de conclusies van het chemisch 
veiligheidsrapport blijkt dat deze nadere 
informatie noodzakelijk is;

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

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

tegen betaling met latere registranten mogen 
worden gedeeld;

x bis) een schriftelijke verklaring dat de 
kennisgever toegang heeft tot alle 
oorspronkelijke onderzoeken waaruit de 
ingediende samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen zijn verkregen. 
Op verzoek van het ECA moet de 
kennisgever aantonen dat hij de eigenaar is 
van die studies of er wettige toegang toe 
heeft.

Or. it

Motivering

Een integrerend bestanddeel van het registratiedossier moet een verklaring van elke 
registrant zijn dat hij toegang heeft tot de oorspronkelijke onderzoeken die ten grondslag 
liggen aan de uitgebreide onderzoekssamenvattingen, bijv. omdat hij a) de eigenaar van het 
onderzoek is, b) over een brief inzake toegang beschikt, of c) omdat het oorspronkelijke 
onderzoek in het publieke domein te vinden is. Dit amendement moet voorkomen dat eventuele 
"freeriders" financieel voordeel kunnen behalen met de niet-gereguleerde toegang tot de 
onderzoeken in kwestie.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +  
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 492
Artikel 9, letter (a), punt (x)

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

schrappen

Or. en
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Motivering

Volgt uit het OSOR-pakket (Sacconi e.a.).

Waarborgt dat het verplicht gezamenlijk gebruik van gegevens ook geldt voor informatie die 
verkregen is uit proeven zonder dieren (Davies).

De schrapping van punt x) in art. 9, onder a) is bedoeld om de houder van de rechten op 
studies de mogelijkheid te ontnemen al dan niet inzage te verlenen in testgegevens in verband 
met niet-gewervelde dieren. De schrapping van dit punt is van fundamenteel belang om het 
beginsel van verplichte toegang tot alle gegevens in te voeren, tegen een billijke en 
evenredige vergoeding (hoewel er nog geen overeenstemming is over de vergoeding die 
degene die gegevens opvraagt, moet betalen aan de eigenaar). Dit is vooral voor KMO's 
uiterst belangrijk, omdat zij zo de kosten van maatregelen die REACH voorschrijft, 
aanzienlijk kunnen terugdringen Dit amendement houdt verband met de andere 
amendementen op artikelen in titel II (Registratie van stoffen) (Vernola e.a.).

De schrapping van art. 9, onder a), punt x) is bedoeld om het beginsel van verplichte toegang 
tot alle gegevens in te voeren. Dit amendement houdt verband met het amendement op art. 23, 
lid 4 (Foglietta e.a.).

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 493
Artikel 9, letter (a), punt x bis (nieuw)

(x bis) een beoordeling of aan de in bijlage 
XII vermelde criteria ter identificatie van 
persistente, bioaccumulerende en toxische 
stoffen en zeer persistente en sterk 
bioaccumulerende stoffen is voldaan, 
indien dit uit hoofde van artikel 13 niet 
vereist is.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor meer informatievoorziening.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 494
Artikel 9, letter (a), punt x bis en x ter (nieuw)
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(x bis) voor stoffen in hoeveelheden van 1 
tot 10 ton, blootstellingsinformatie als 
vermeld in punt 6 van bijlage IV (nieuw);
(x ter) voor ingedeelde stoffen, een kopie 
van het veiligheidsinformatieblad;

Or. en

Motivering

Om een voorlopige toetsing van in kleine hoeveelheden gebruikte stoffen op eventuele risico's 
te kunnen uitvoeren, is fundamentele blootstellingsinformatie nodig. Op basis daarvan zou 
meer prioriteit kunnen worden toegekend aan het vergaren van informatie over stoffen 
waarbij de blootstelling significant wordt geacht of moeilijk in te schatten is, en zou een 
voorlopig onderzoek naar de eventuele risico's kunnen worden gedaan. Om het officiële 
toezicht te vergemakkelijken, moet in de databank van het ECA ook een inventaris van de 
veiligheidsinformatiebladen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 495
Artikel 9, letter b)

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

b) een chemisch veiligheidsrapport.

Or. de

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 13, lid 1, eerste alinea.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 496
Artikel 9, lid 1 bis (nieuw)

De aanvrager kan bij de indiening van de 
informatie voor een registratie als bedoeld 
onder a) en b) verzoeken om vertrouwelijke 
behandeling van specifiek aangegeven 
documenten of delen van documenten. De 
aanvrager motiveert een dergelijk verzoek. 
De autoriteit die de informatie ontvangt, 
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besluit, rekening houdend met artikel 116, 
welke informatie vertrouwelijk moet 
blijven.

Or. it

Motivering

Toevoeging van een verwijzing naar artikel 116 over vertrouwelijkheid als aanvulling op 
amendement 21 van de rapporteur.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Amendement 497
Artikel 9, lid 1 bis (nieuw)

Informatie die krachtens lid 1 vereist is en 
uit hoofde van andere communautaire of 
internationale wetgeving en/of 
chemicaliënprogramma's is gegenereerd, 
mag in de oorspronkelijke vorm worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Als in het kader van communautaire of internationale programma's of wetgeving reeds 
gegevens over een stof zijn vergaard of reeds rapporten zijn opgesteld, moeten die als 
zodanig kunnen worden ingediend, zonder aanpassing en/of onnodige herformulering. Zulke 
programma's zijn bijvoorbeeld: het OESO-programma voor de opstelling van internationaal 
overeengekomen Safety Information Data Sets (SIDS), de ICCA/HPV-
chemicaliënbeoordelingen van de International Chemical Council Association, het HERA-
project (Human and Environmental Risk Assessment) voor chemicaliën die in huis worden 
gebruikt voor wassen en schoonmaken, de monografieën van het European Toxicology & 
Ecotoxicology Centre (ECETOC) over afzonderlijke chemische stoffen.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Amendement 498
Artikel 10

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

1. Wanneer een stof in de 
Gemeenschap door een of meer fabrikanten 
zal worden vervaardigd en/of door een of 
meer importeurs zal worden ingevoerd, geldt 
onverminderd lid 2 het volgende:

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

Elke registrant dient afzonderlijk de in 
artikel 9, onder a), punten i), ii), iii) en viii), 
vermelde informatie in.

De fabrikant of importeur die namens de 
overige leden van het consortium optreedt, 
dient de in artikel 9, onder a), punten iv), 
vi), vii) en ix), vermelde informatie in.
De leden van het consortium kunnen zelf 
beslissen of zij de in artikel 9, onder a), 
punt v), en artikel 9, onder b), vermelde 
informatie afzonderlijk indienen, of dat de 
genoemde fabrikant of importeur deze 
informatie namens de anderen indient.

De registranten kunnen zelf beslissen of zij 
de in artikel 9, onder a), punt v), en artikel 9, 
onder b), vermelde informatie afzonderlijk 
indienen, of dat een of meer fabrikanten of 
importeurs (de "leidende registranten")
deze informatie namens de anderen 
indienen.

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

2. De in artikel 9, onder a), punten iv), 
vi), vii) en ix), vermelde informatie mogen 
alleen worden ingediend door een of meer 
fabrikanten of importeurs (de "leidende 
registranten") die optreden met de 
goedkeuring van de overige fabrikant(en) 
of importeur(s). Indien een registrant het 
niet eens is met het meerderheidsstandpunt 
inzake de selectie van de in artikel 9, onder 
a), punten iv), vi) en/of vii) vermelde 
informatie, dient hij een toelichting in over 
de aard van het meningsverschil, eventueel 
vergezeld van informatie die hij relevant 
acht. 

Or. en

Motivering

Met dit "pakket" amendementen, dat verband houdt met de amendementen van dezelfde leden 
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op titel II, wordt het idee van "één stof, één registratie" (OSOR) geïntroduceerd. Doel is voor 
elke stof te komen tot een samenhangend informatiepakket - althans voor de risicogegevens -
dat door het bedrijfsleven op een degelijke, betrouwbare grondslag moet worden ontwikkeld. 
Daardoor zal, uitgaande van één samenhangend geheel van risicogegevens, het risicobeheer 
voor registranten en gebruikers verbeteren. Potentieel vertrouwelijke informatie (bijv. over  
gebruiksvormen) kan rechtstreeks bij het ECA worden ingediend. Dit is niet hetzelfde als 
verplichte consortia, omdat de registranten op flexibele wijze kunnen bepalen hoe zij willen 
samenwerken. Bovendien kunnen meningsverschillen over de selectie van gegevens en/of de 
indeling en etikettering zichtbaar worden gemaakt en gerechtvaardigd.

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

Amendement 499
Artikel 10, lid 1

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Motivering

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

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

Schoepges

Amendement 500
Artikel 10, lid 1

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

1. Wanneer een stof in de 
Gemeenschap door twee of meer fabrikanten 
zal worden vervaardigd en/of door twee of 
meer importeurs zal worden ingevoerd, 
kunnen zij met het oog op de registratie een 
consortium vormen. 

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

De Commissie stelt relevante richtsnoeren 
met een maximale juridische waarde op om 
ondernemingen die een dergelijk 
consortium vormen, bij te staan bij de 
correcte toepassing van de 
mededingingsvoorschriften.

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Richtsnoeren zijn nodig om ondernemingen te ondersteunen bij de vorming en het beheer van 
een consortium en hen te stimuleren tot het naleven van de mededingingsregels en het 
voorkomen van eventuele schendingen.

Bij gezamenlijke indiening van gegevens moet het voldoende zijn dat de fabrikant/importeur 
die dit namens anderen doet, een verklaring aflegt in de zin van art. 9, lid 1, onder a), punt 
viii). Ook de in artikel 9, onder a), punten i) tot iii), vermelde informatie moet gezamenlijk 
kunnen worden ingediend als de leden van het consortium daarmee instemmen; anders heeft 
een consortium maar een beperkte zin.

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

Amendement 501
Artikel 10, lid 1, alinea 1

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

1. Wanneer een stof in de 
Gemeenschap door twee of meer fabrikanten 
zal worden vervaardigd en/of door twee of 
meer importeurs zal worden ingevoerd, 
kunnen zij met het oog op de registratie een 
consortium vormen.

Gezamenlijk gebruik van gegevens is 
verplicht; dit geldt niet alleen voor 
gegevens die afkomstig zijn van proeven 
met gewervelde dieren, maar voor alle 
proeven die voor de registratie vereist zijn.
Tevens moet de vorming van 
publiekrechtelijke consortia of gemengde 
publiek-private consortia worden 
gestimuleerd om de toegang van KMO's en 
hun organisaties te waarborgen.

Or. it

Motivering

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

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

Amendement 502
Artikel 10, lid 1, alinea 1

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

1. Wanneer een stof in de 
Gemeenschap door twee of meer fabrikanten 
zal worden vervaardigd en/of door twee of 
meer importeurs zal worden ingevoerd, 
kunnen zij met het oog op de registratie een 
consortium vormen.

Gezamenlijk gebruik van gegevens is 
verplicht; dit geldt niet alleen voor 
gegevens die afkomstig zijn van proeven 
met gewervelde dieren, maar voor alle 
proeven die voor de registratie vereist zijn.

Or. it

Motivering

Het registratieproces moet worden vereenvoudigd en de kosten moeten worden verlaagd, 
vooral voor KMO's. Dit amendement houdt verband met andere amendementen op artikelen 
in titel II (Registratie van stoffen).

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

Amendement 503
Artikel 10, lid 2

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

2. Elke registrant die lid van een 
consortium is, betaalt een
registratievergoeding die naar 
evenredigheid wordt vastgesteld volgens
criteria van het ECA.

Or. it
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Motivering

Het ECA moet evenredigheidscriteria voor de registratievergoeding vaststellen. Dit 
amendement houdt verband met andere amendementen op artikelen in titel II (Registratie van 
stoffen).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 504
Artikel 10, lid 2

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

2. De registranten die lid zijn van een 
consortium, bepalen onderling wie elk deel 
van de registratievergoeding betaalt.

Or. nl

Motivering

De registranten bepalen onderling wie elk deel van de registratievergoeding betaalt. Zo kan 
men binnen het consortium afspreken dat diegene die de te registreren stof in grotere 
hoeveelheden produceert ook een groter aandeel in de registratievergoeding betaalt. Dit 
stimuleert KMO's om mee te doen aan consortia en houdt zo voor hen de kosten laag.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 505
Artikel 10, lid 2

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

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

Or. en

Motivering

Als de verlaging van de vergoeding slechts tot een derde wordt beperkt, vermindert de 
stimulans om een consortium te vormen, want alleen een consortium met twee leden zal 
hiervan profiteren. Een gelijke verdeling van de kosten maakt ook de vorming van grotere 
consortia aantrekkelijk.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
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Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Amendement 506
Artikel 10, lid 2

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

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

Or. en

Motivering

Als de verlaging van de vergoeding slechts tot een derde wordt beperkt, vermindert de 
stimulans om een consortium te vormen, want alleen een consortium met twee leden zal 
hiervan profiteren. Een gelijke verdeling van de kosten maakt ook de vorming van grotere 
consortia aantrekkelijk.

Houdt verband met de amendementen op de artikelen 17, lid 2 en 25, leden 5 en 6.

Amendement ingediend door Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Antonios Trakatellis

Amendement 507
Artikel 10, lid 2

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

2. Elk consortium bepaalt intern de 
verdeling van de registratievergoeding.

Or. sv

Motivering

In een vrijwillig gevormd consortium moeten de leden zelf de verdeelsleutel voor de kosten 
kunnen vaststellen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 508
Artikel 11
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Artikel 11 schrappen

Or. en

Motivering

Bij goedkeuring van een nieuw stelsel dat berust op hoeveelheid EN risico, is dit artikel niet 
langer relevant (Oomen-Ruijten e.a.).

Wordt vervangen door de wijzigingen die in artikel 21 zijn aangebracht (Foglietta e.a.).

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 509
Artikel 11

In te dienen informatie die afhangt van de 
hoeveelheden

In te dienen informatie die afhangt van de 
risico's

1. Het in artikel 9, onder a), bedoelde 
technische dossier omvat krachtens de 
punten vi), vii) en viii) van die bepaling ten 
minste het volgende:

1. Het in artikel 9, onder a), bedoelde 
technische dossier omvat krachtens de 
punten vi), vii) en viii) van die bepaling ten 
minste het volgende:

a) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

a) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die tot risicocategorie 1 
behoren;

b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 10 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of 
ingevoerd;

b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie voor stoffen die  tot 
risicocategorie 2 behoren;

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor stoffen 
die in hoeveelheden van 100 ton of meer 
per jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd;

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor stoffen 
die  tot risicocategorie 3 behoren;

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 000 
ton of meer per jaar per fabrikant of 

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die  tot risicocategorie 4 
behoren.
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importeur worden vervaardigd of 
ingevoerd.

2. Zodra de hoeveelheid van een reeds 
geregistreerde stof de volgende 
drempelwaarde bereikt, worden de 
krachtens lid 1 vereiste aanvullende 
informatie, alsook aanpassingen van de 
overige elementen van de registratie in het 
licht van deze aanvullende informatie, bij 
het ECA ingediend.

schrappen

Or. de

Motivering

Nieuwe benadering op basis van risico: niet de hoeveelheid, maar het risico van een stof moet 
het doorslaggevende criterium zijn. Het risico is daarbij een functie van gevaarlijkheid, 
hoeveelheid en blootstelling. Voor de beoordeling van het risico is a priori een beperkte 
hoeveelheid gegevens nodig. In de bijlagen worden risicocategorieën vastgesteld, waarnaar 
voor de informatievereisten in artikel 11 wordt verwezen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 510
Artikel 11

In te dienen informatie die afhangt van de 
hoeveelheden

In te dienen informatie die afhangt van de 
risico's

1. Het in artikel 9, onder a), bedoelde 
technische dossier omvat krachtens de 
punten vi), vii) en viii) van die bepaling ten 
minste het volgende:

1. Het in artikel 9, onder a), bedoelde 
technische dossier omvat krachtens de 
punten vi), vii) en viii) van die bepaling ten 
minste het volgende:

a) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

a) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VIII vermelde informatie voor 
stoffen die volgens de indeling van de 
registrant overeenkomstig artikel 9, onder 
c) juncto bijlage IV bis zijn ingedeeld in 
prioriteitsklasse 1;

b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 10 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd;

b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor 
stoffen die volgens de indeling van de 
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registrant overeenkomstig artikel 9, onder 
c) juncto bijlage IV bis zijn ingedeeld in 
prioriteitsklasse 2;

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor 
stoffen die in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

c) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die volgens de indeling van de 
registrant overeenkomstig artikel 9, onder 
c) juncto bijlage IV bis zijn ingedeeld in 
prioriteitsklasse 3;

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 000 
ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of 
ingevoerd.
2. Zodra de hoeveelheid van een reeds 
geregistreerde stof de volgende 
drempelwaarde bereikt, worden de 
krachtens lid 1 vereiste aanvullende 
informatie, alsook aanpassingen van de 
overige elementen van de registratie in het 
licht van deze aanvullende informatie, bij 
het ECA ingediend.

Or. de

Motivering

Welke informatie in het technische dossier wordt gevraagd, moet afhankelijk worden gemaakt 
van het risico dat met het gebruik van de stof verbonden is, en niet alleen van de 
vervaardigde/ingevoerde hoeveelheid. Daarom zijn naast de totale hoeveelheid vooral de 
toxiciteit en de gebruiksvormen van doorslaggevend belang. Met de nieuwe bijlage IV bis is 
een bruikbaar instrument voor de risicoindeling ontwikkeld.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 511
Artikel 11, titel

In te dienen informatie die afhangt van de 
hoeveelheden

In te dienen informatie die afhangt van de 
hoeveelheden en mate van zorg
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Or. nl

Motivering

De informatie moet afhangen van het volume en de indeling naar zorg. De voorgestelde 
volumes worden hierom in dit artikel gecombineerd met de mate van zorg (Pakket prioriteit 
Blokland).

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 512
Artikel 11, lid 1

1. Het in artikel 9, onder a), bedoelde 
technische dossier omvat krachtens de 
punten vi), vii) en viii) van die bepaling ten 
minste het volgende:

1. Het in artikel 9, onder a), bedoelde 
technische dossier omvat krachtens de 
punten vi), vii) en viii) van die bepaling ten 
minste het volgende:

a) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

a) de in bijlage V vermelde informatie 
en voorstellen voor proeven, waaronder 
proeven met gewervelde dieren, ten behoeve 
van de verstrekking van die informatie voor 
stoffen die in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 10 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd;

b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven, 
waaronder proeven met gewervelde dieren, 
ten behoeve van de verstrekking van die 
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 10 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd;

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor stoffen 
die in hoeveelheden van 100 ton of meer per 
jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd;

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven, 
waaronder proeven met gewervelde dieren,
ten behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen V tot VII vermelde informatie voor 
stoffen die in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 000 
ton of meer per jaar per fabrikant of 

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven, 
waaronder proeven met gewervelde dieren,
ten behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen V tot VIII vermelde informatie voor 
stoffen die in hoeveelheden van 1 000 ton of 
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importeur worden vervaardigd of ingevoerd. meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd.

Or. en

Motivering

Hangt samen met amendement op overweging 47. Om dierproeven te voorkomen en het 
bedrijfsleven kosten te besparen, en aangezien gegevens van dierproeven alleen moeten 
worden verstrekt als dit voor de veiligheidsbeoordeling van een stof nodig is, moeten ook de 
voorstellen voor proeven, waaronder proeven met gewervelde dieren, ten behoeve van de 
verstrekking van de in de bijlagen V en VI vermelde informatie worden ingediend.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 513
Artikel 11, lid 1, inleidende formulering en letter (a)

1. Het in artikel 9, onder a), bedoelde 
technische dossier omvat krachtens de 
punten vi), vii) en viii) van die bepaling ten 
minste het volgende:

1. Het in artikel 9, lid 1, onder b), punten i), 
ii) en iii) bedoelde risicodossier omvat de 
volgende informatie:

a) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

a) voor stoffen in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per fabrikant of importeur per jaar, 
de informatie over de fysisch-chemische en 
de voor de menselijke gezondheid en het 
milieu relevante eigenschappen van de stof 
waarover de fabrikant of importeur 
beschikt, waaronder ten minste de in 
bijlage V vermelde informatie over fysisch-
chemische eigenschappen;

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat alle beschikbare informatie moet worden ingediend in een risicodossier 
voor stoffen tussen 1 en 10 ton, met ten minste de in bijlage V vermelde informatie over 
fysisch-chemische eigenschappen. Om de kosten te drukken is alle in bijlage V bedoelde 
informatie alleen vereist voor stoffen die in de screening (zoals hieronder voorgesteld) naar 
voren komen als stoffen die een groot risico kunnen opleveren. Voor andere stoffen moet 
alleen de reeds beschikbare informatie worden ingediend (hangt samen met amendement op 
artikel 5, lid 4).
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Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 514
Artikel 11, lid 1, letter (a)

a) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

a) de in bijlage V, punt 5 bis vermelde 
informatie over de fysisch-chemische 
eigenschappen en eventueel de in bijlage V, 
punt 5 ter vermelde informatie over andere 
fysisch-chemische eigenschappen alsmede 
over de toxicologische en ecotoxicologische 
eindpunten voor de stof waarover de 
fabrikant of importeur beschikt, voor 
stoffen die in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

Or. en

Motivering

Als eerste stap moet van registranten in de klasse 1 tot 10 ton geëist worden dat zij alle 
relevante informatie waarover zij beschikken, indienen. Na een eerste beoordeling en 
prioriteitenstelling kan het noodzakelijk worden nadere informatie te vergaren. Bepaalde 
fysich-chemische parameters (dampdruk/granulometrie, verdelingscoëfficiënt, vlampunt, 
ontvlambaarheid, explosieve eigenschappen) moeten altijd worden ingediend om 
fundamentele transport- en opsluitingsmaatregelen te kunnen vaststellen en eenvoudige 
blootstellingsmodellen te kunnen toepassen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 515
Artikel 11, lid 1, letter (a)

a) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

a) de in bijlage V vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd of 
wanneer de totale in de handel gebrachte 
hoeveelheid 5 ton per fabrikant of 
importeur bereikt;

Or. de

Motivering

In het verordeningsvoorstel worden de van het volume afhankelijke vereisten gekoppeld aan 
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de jaarlijkse productie (invoer). In navolging van het bestaande registratiestelsel moet ook 
rekening worden gehouden met de totale hoeveelheid (bijv. 1 ton/jaar resp. 5 ton in totaal).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 516
Artikel 11, lid 1, letters b), c) en d)

b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 10 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd;

b) de in de bijlagen V en VI vermelde
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 100 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd, 
met uitzondering van stoffen van geringe 
zorg;

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor stoffen 
die in hoeveelheden van 100 ton of meer per 
jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd;

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor stoffen 
die in hoeveelheden van 1000 ton of meer 
per jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd, met uitzondering 
van stoffen van geringe zorg en stoffen van 
zorg;

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 000 
ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of 
ingevoerd.

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen van zeer ernstige zorg.

Or. nl

Motivering

De informatie moet afhangen van het volume en de indeling naar zorg. De voorgestelde 
volumes worden hierom gecombineerd met de mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 517
Artikel 11, lid 1, letter b)
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b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 10 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd;

b) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie voor stoffen die in hoeveelheden 
van 10 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd 
of wanneer de totale in de handel gebrachte 
hoeveelheid 50 ton per fabrikant of 
importeur bereikt;

Or. de

Motivering

In het verordeningsvoorstel worden de van het volume afhankelijke vereisten gekoppeld aan 
de jaarlijkse productie (invoer). In navolging van het bestaande registratiestelsel moet ook 
rekening worden gehouden met de totale hoeveelheid (bijv. 1 ton/jaar resp. 50 ton in totaal).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 518
Artikel 11, lid 1, letter c)

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor stoffen 
die in hoeveelheden van 100 ton of meer per 
jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd;

c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor stoffen 
die in hoeveelheden van 100 ton of meer per 
jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd of wanneer de 
totale in de handel gebrachte hoeveelheid 
500 ton per fabrikant of importeur bereikt;

Or. de

Motivering

In het verordeningsvoorstel worden de van het volume afhankelijke vereisten gekoppeld aan 
de jaarlijkse productie (invoer). In navolging van het bestaande registratiestelsel moet ook 
rekening worden gehouden met de totale hoeveelheid (bijv. 1 ton/jaar resp. 500 ton in totaal).

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 519
Artikel 11, lid 1, letter c)

c) de in de bijlagen V en VI vermelde c) de in de bijlagen V en VI vermelde 
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informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie voor stoffen 
die in hoeveelheden van 100 ton of meer per 
jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd;

informatie en de in bijlage VII vermelde 
informatie, waarvoor geen proeven op 
gewervelde dieren worden uitgevoerd, 
alsmede voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in 
bijlage VII vermelde informatie over 
proeven op gewervelde dieren voor stoffen 
die in hoeveelheden van 100 ton of meer per 
jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd;

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat alle informatie in bijlage VII waarvoor geen proeven op 
gewervelde dieren worden uitgevoerd, rechtstreeks in het technische dossier opgenomen dient 
te worden. Er is geen reden om voor die informatie voorstellen voor proeven in te dienen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 520
Artikel 11, lid 1, letter d)

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 1 000 
ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd.

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en de in de bijlagen VII en VIII 
vermelde informatie, waarvoor geen 
proeven op gewervelde dieren worden 
uitgevoerd, alsmede voorstellen voor 
proeven ten behoeve van de verstrekking 
van de in de bijlagen VII en VIII vermelde 
informatie over proeven op gewervelde 
dieren voor stoffen die in hoeveelheden van 
1 000 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat alle informatie in de bijlagen VII en VIII waarvoor geen 
proeven op gewervelde dieren worden uitgevoerd, rechtstreeks in het technische dossier 
opgenomen dient te worden. Er is geen reden om voor die informatie voorstellen voor 
proeven in te dienen.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 521
Artikel 11, lid 1, letter d)

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 
1 000 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd.

d) de in de bijlagen V en VI vermelde 
informatie en voorstellen voor proeven ten 
behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor stoffen die in hoeveelheden van 
1 000 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd
of wanneer de totale in de handel gebrachte 
hoeveelheid 5000 ton per fabrikant of 
importeur bereikt.

Or. de

Motivering

?In het verordeningsvoorstel worden de van het volume afhankelijke vereisten gekoppeld aan 
de jaarlijkse productie (invoer). In navolging van het bestaande registratiestelsel moet ook 
rekening worden gehouden met de totale hoeveelheid (bijv. 1 ton/jaar resp. 5000 ton in 
totaal).

Amendement ingediend door John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Amendement 522
Artikel 11, lid 2

2. Zodra de hoeveelheid van een reeds 
geregistreerde stof de volgende 
drempelwaarde bereikt, worden de krachtens 
lid 1 vereiste aanvullende informatie, alsook 
aanpassingen van de overige elementen van 
de registratie in het licht van deze 
aanvullende informatie, bij het ECA 
ingediend.

2. Zodra de hoeveelheid van een reeds 
geregistreerde stof de volgende 
drempelwaarde bereikt, worden de krachtens
lid 1 vereiste aanvullende informatie, alsook 
aanpassingen van de overige elementen van 
de registratie in het licht van deze 
aanvullende informatie, bij het ECA 
ingediend. De aanvullende informatie 
wordt aan het ECA verstrekt binnen een 
tussen registrant en ECA overeengekomen 
termijn en parallel met het in de handel 
brengen van de stof door de 
fabrikant/importeur.

Or. en
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Motivering

Het is zinvol het ECA en de registrant enige zekerheid te verschaffen over de termijn voor het 
indienen van de aanvullende informatie (Bowis e.a.).

Registrant en ECA moeten een extra termijn overeenkomen voor het verstrekken van de 
aanvullende informatie (Sacconi).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 523
Artikel 11, lid 2

2. Zodra de hoeveelheid van een reeds 
geregistreerde stof de volgende 
drempelwaarde bereikt, worden de krachtens 
lid 1 vereiste aanvullende informatie, alsook 
aanpassingen van de overige elementen van
de registratie in het licht van deze 
aanvullende informatie, bij het ECA 
ingediend.

2. Zodra de hoeveelheid van een reeds 
geregistreerde stof de volgende 
drempelwaarde bereikt, of de mate van zorg 
wijzigt door nieuwe gegevens, worden de 
krachtens lid 1 vereiste aanvullende 
informatie, alsook aanpassingen van de 
overige elementen van de registratie in het 
licht van deze aanvullende informatie, bij 
het ECA ingediend.

Or. nl

Motivering

De informatie moet afhangen van het volume en de indeling naar zorg. De voorgestelde 
volumes worden hierom gecombineerd met de mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola, Amalia Sartori

Amendement 524
Artikel 11, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Prioritair wordt gebruik gemaakt van 
in vitro-methoden en (kwantitatieve) 
structuur-activiteitsrelaties [(Q)SAR]. 
Daartoe stelt de Commissie een lijst van 
gehomologeerde proeven, databanken en 
modellen ter beschikking van de 
ondernemingen.

Or. es
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Motivering

De Commissie beschikt in het Centrum in Ispra over voldoende onderzoeks- en 
ontwikkelingscapaciteit om een lijst van goedgekeurde methoden op te stellen waarmee 
dierproeven worden vermeden. De Commissie kan op haar beurt de gehomologeerde 
databanken en QSAR-modellen door middel van een register controleren. Voorts kan zij op 
elk moment de adequate toepassing toetsen door het reproduceren van de ingediende 
resultaten.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 525
Artikel 11, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voor een geleidelijk geïntegreerde 
stof wordt de hoeveelheid per jaar bepaald 
op basis van de gemiddelde hoeveelheid die 
is vervaardigd of ingevoerd in de 3 jaar 
voorafgaande aan de indiening van het 
registratiedossier.

Or. en

Motivering

Bij het overschrijden van elke drempelwaarde worden de informatievereisten strenger. De 
gevolgen hiervan zijn naar verhouding groter bij het overschrijden van de drempelwaarden 
van 1 ton en 10 ton. Daarom moet aan KMO's een zekere mate van flexibiliteit worden 
toegekend, vooral in de aanloopperiode. Met een gemiddelde over 3 jaar zouden de 
uitgebreidere registratievereisten alleen gelden als een registrant een bepaalde 
drempelwaarde consequent heeft overschreden.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola

Amendement 526
Artikel 12, lid 1

1. Informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen kan met andere 
middelen dan proeven worden verkregen, in 
het bijzonder door de toepassing van 
modellen voor kwalitatieve of kwantitatieve 
structuur-activiteitsrelaties of op grond van 
informatie over qua structuur verwante 

1. Informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen kan met andere 
middelen dan proeven worden verkregen, in 
het bijzonder door de toepassing van 
modellen voor kwalitatieve of kwantitatieve 
structuur-activiteitsrelaties of op grond van 
informatie over qua structuur verwante 
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stoffen, mits aan de voorwaarden van bijlage 
IX wordt voldaan.

stoffen of door het gebruik van de 
gehomologeerde (Q)SAR, mits aan de 
voorwaarden van bijlage IX wordt voldaan.

Or. es

Motivering

Aanvulling op een van de doelstellingen van het ECA.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 527
Artikel 12, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

Deze methoden worden regelmatig 
geëvalueerd en verbeterd teneinde de 
proeven op gewervelde dieren en het aantal 
gebruikte dieren te verminderen. Indien het 
Europees Centrum voor de validatie van 
alternatieve methoden (CEVMA) verklaart 
dat een alternatieve testmethode geldig is 
en door de regelgevende instantie kan 
worden aanvaard, dient het ECA binnen 14 
dagen een ontwerpbesluit tot wijziging van 
de desbetreffende bijlage(n) bij deze 
verordening in, teneinde de dierproef te 
vervangen door de alternatieve 
testmethode.

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 22 uit het ontwerpverslag. De testmethoden moeten automatisch 
worden geactualiseerd wanneer een alternatieve testmethode door het CEVMA is 
gevalideerd.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 528
Artikel 12, lid 3

3. Bij de uitvoering van 3. Bij de uitvoering van 
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laboratoriumproeven en -analyses worden de 
in Richtlijn 87/18/EEG vastgestelde 
beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken en de bepalingen van 
Richtlijn 86/609/EEG nageleefd.

laboratoriumproeven en -analyses worden de 
in Richtlijn 87/18/EEG vastgestelde 
beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken en de bepalingen van 
Richtlijn 86/609/EEG nageleefd. De eerste 
zin geldt niet voor laboratoriumproeven en 
-analyses die vóór de inwerkingtreding van 
de verordening zijn uitgevoerd; uitsluitend 
bij gemotiveerde twijfels omtrent de 
geldigheid van de verkregen resultaten kan 
het ECA aanvullende proeven en analyses 
eisen.

Or. de

Motivering

Alle nu al beschikbare gegevens moeten in het REACH-systeem worden erkend, ook als de 
analyse niet volgens de goede laboratoriumpraktijken is uitgevoerd. Door de huidige 
chemicaliënregelgeving beschikt de EU nu al voor veel stoffen over gegevens. De bedrijven 
moeten geheel worden ontslagen van de overbodige, bureaucratische verplichting om 
opnieuw gegevens over deze stoffen te verstrekken. Zo zou ook van veel dierproeven kunnen 
worden afgezien.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 529
Artikel 12, lid 3

3. Bij de uitvoering van 
laboratoriumproeven en -analyses worden 
de in Richtlijn 87/18/EEG vastgestelde 
beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken en de bepalingen van 
Richtlijn 86/609/EEG nageleefd.

3. Bij de uitvoering van nieuwe
laboratoriumproeven op gewervelde dieren
worden de in Richtlijn 87/18/EEG 
vastgestelde beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken en de bepalingen van 
Richtlijn 86/609/EEG nageleefd.

Or. en

Motivering

De eis dat alle proeven volgens de goede laboratoriumpraktijken (GLP) worden uitgevoerd, 
zorgt voor een onnodige kostenverhoging, omdat proeven "in eigen huis" normaal gesproken 
goedkoper zijn dan proeven in laboratoria die voldoen aan de GLP-norm. Er moet een 
uitzondering worden gemaakt voor proeven op gewervelde dieren.
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Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 530
Artikel 12, lid 4, alinea 1

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

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

Or. en

Motivering

Zorgt ervoor dat het verplicht gezamenlijk gebruik van gegevens ook geldt voor informatie 
die is verkregen uit proeven waarbij geen dieren zijn gebruikt.

Amendement ingediend door John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 531
Artikel 12, lid 4, alinea 1

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

4. Indien een stof reeds is geregistreerd, 
kan een nieuwe registrant verwijzen naar de 
eerder voor die stof ingediende onderzoeken 
en testrapporten, hierna “onderzoeken” 
genoemd, mits hij kan aantonen dat de stof 
die hij registreert gelijk is aan de eerder 
geregistreerde stof, met een
zuiverheidsgraad en onzuiverheden die 
vergelijkbaar zijn, d.w.z. het 
toxiciteitsprofiel van de stof niet 
veranderen, en een verklaring van toegang 
van de eerdere registranten kan overleggen 
waarin zij het gebruik van de onderzoeken 
toestaan.
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Or. en

Motivering

In de praktijk is het zeer moeilijk, zelfs in hetzelfde bedrijf, om altijd een stof met precies 
dezelfde zuiverheidsgraad te verkrijgen. Bovendien kunnen diverse bedrijven dezelfde stof 
volgens verschillende procédés maken, waardoor de zuiverheidsgraad en de aard van de 
onzuiverheden wel verschillen, maar het toxiciteitsprofiel van de stof niet verandert. Doel van 
dit amendement is te voorkomen dat stoffen die onder REACH vallen, verscheidene malen 
geregistreerd moeten worden, met ongerechtvaardigd dubbel werk en onnodige dierproeven 
tot gevolg.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 532
Artikel 12, lid 4, alinea 1

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

4. Indien een stof reeds is geregistreerd, 
kan een nieuwe registrant verwijzen naar de 
eerder voor die stof ingediende onderzoeken 
en testrapporten, hierna “onderzoeken” 
genoemd, mits hij kan aantonen dat de stof 
die hij registreert gelijk is aan de eerder 
geregistreerde stof. De stof wordt geacht 
gelijk te zijn als de zuiverheidsgraad en de 
aard van de onzuiverheden vergelijkbaar 
zijn en het toxiciteitsprofiel van de stof niet 
veranderen. De nieuwe registrant legt een 
verklaring van toegang van de eerdere 
registranten over waarin zij het gebruik van 
de onderzoeken toestaan.

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement zal de verordening aanzienlijk werkbaarder worden. De eerste 
registrant moet informatie verstrekken over de zuiverheid van de stof (bijlagen IV, punt 2). 
Het amendement garandeert dat een stof niet diverse malen moet worden geregistreerd, 
alleen vanwege het feit dat de zuiverheidsgraad en de aard van de onzuiverheden kunnen 
verschillen zonder dat dit een negatief effect op het toxiciteitsprofiel heeft.
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 533
Artikel 12, lid 4, alinea 1

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

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

Or. it

Motivering

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

Doel van het amendement is het verduidelijken van de juridische situatie, omdat de oude 
formulering aanleiding kan geven tot verwarring (Foglietta e.a.).

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 534
Artikel 12, lid 4, alinea 1

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

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

Het ECA stelt een regeling vast voor een 
redelijke verdeling van de kosten achteraf. 

Or. de

Motivering

De betrokken ondernemingen en afnemers moet rechtszekerheid worden geboden.

Amendement ingediend door Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 535
Artikel 13, lid 1, alinea 1

1. Onverminderd artikel 4 van Richtlijn 
98/24/EG moet voor elke volgens dit 
hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
10 ton of meer per jaar vervaardigt of 
invoert.

1. Onverminderd artikel 4 van Richtlijn 
98/24/EG moet voor elke volgens dit 
hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld.

Or. de

Motivering

De chemische veiligheidsbeoordeling en het daarop berustende chemische veiligheidsrapport 
zijn in het belang van werknemers, consumenten en milieu van het grootste belang voor een 
veilige omgang met chemicaliën. De daarvan afgeleide maatregelen voor het risicobeheer 
(zie bijlage I) kunnen een onschatbare bijdrage leveren aan de veiligheid. Daarom wordt 
voorgesteld voor alle volgens hoofdstuk 2 registratieplichtige stoffen de uitvoering van een 
chemische veiligheidsbeoordeling en een chemisch veiligheidsrapport verplicht te stellen 
(Scheele).

Het is onaanvaardbaar de veiligheidsbeoordeling te beperken tot stoffen in hoeveelheden van 
meer dan 10 ton. Dat zou betekenen dat voor twee derde van de stoffen die onder REACH 
vallen, de voor de registratie verstrekte gegevens niet zouden worden getoetst op gevolgen 
voor de menselijke gezondheid en het milieu. En zelfs als zij gevaarlijk zijn, zouden er geen 
blootstellingsgegevens hoeven te worden verstrekt. Zonder blootstellingsinformatie zou het 
vrijwel onmogelijk zijn passende risicobeheersmaatregelen vast te stellen ter bescherming 
van werknemers of consumenten tegen gevaarlijke stoffen (Schlyter e.a.).
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Amendement ingediend door Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Richard Seeber

Amendement 536
Artikel 13, lid 1, alinea 1

1. Onverminderd artikel 4 van Richtlijn 
98/24/EG moet voor elke volgens dit 
hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
10 ton of meer per jaar vervaardigt of 
invoert.

1. Onverminderd artikel 4 van 
Richtlijn 98/24/EG moet voor elke volgens 
dit hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar vervaardigt of invoert.

Or. en

Motivering

Voor chemicaliën die in hoeveelheden van 1 tot 10 ton per jaar worden vervaardigd, wordt 
onvoldoende informatie geëist. Zo worden stoffen die zeer zorgwekkend zijn of een risico voor 
de menselijke gezondheid vormen, niet onderkend. Na de raadpleging via internet is REACH 
aanzienlijk afgezwakt: er zijn 3 proeven geschrapt en de verplichting tot het opstellen van een 
chemisch veiligheidrapport is komen te vervallen. Dit gebrek aan informatie heeft tot gevolg 
dat voor veel stoffen in de klasse 1 tot 10 ton per jaar geen veiligheidsinformatieblad 
verplicht is. Zonder deze basisinformatie wordt het voor downstreamgebruikers heel moeilijk 
passende risicobeheersmaatregelen uit te voeren ter bescherming van de werknemers 
(Honeyball, Jørgensen e.a.).

Zorgt ervoor dat fabrikanten van stoffen voor alle chemicaliën boven 1 ton basisinformatie in 
de vorm van een chemisch veiligheidrapport verstrekken. Dit is nodig om 
risicobeheersmaatregelen te kunnen nemen ter bescherming van werknemers en consumenten 
die rechtstreeks in aanraking komen met deze chemicaliën, bijv. textielverfstoffen en 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen (Sjöstedt).

Opstelling van een chemisch veiligheidrapport moet bij een jaarlijks volume van 1 ton 
verplicht zijn, omdat dit nieuwe instrument van cruciaal belang is voor de risicobeoordeling 
en het opstellen van een risicopreventiestrategie. Veel - soms zeer giftige - stoffen kunnen al 
in geringe hoeveelheden (veel minder dan een ton) een groot risico opleveren. Om de 
veiligheid op de werkplek te garanderen, is een chemisch veiligheidrapport vanaf een ton 
dringend noodzakelijk. De regeling die de Commissie voorstelt voor hoeveelheden tussen 1 en 
10 ton, zou kunnen leiden tot een hiaat in het beschermingssysteem (Seeber).
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 537
Artikel 13, lid 1, alinea 1

1. Onverminderd artikel 4 van 
Richtlijn 98/24/EG moet voor elke volgens 
dit hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
10 ton of meer per jaar vervaardigt of 
invoert.

1. Onverminderd artikel 4 van 
Richtlijn 98/24/EG moet voor elke volgens 
dit hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
100 ton of meer per jaar vervaardigt of 
invoert.

Or. de

Motivering

Bij stoffen in hoeveelheden van minder dan 100 ton per jaar moet de eis dat er een chemisch 
veiligheidsrapport moet worden opgesteld, worden geschrapt. Dit zou tot een 
lastenverlichting voor KMO's leiden.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Amendement 538
Artikel 13, lid 2, inleidende formulering

2. De chemische veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig lid 1 is niet verplicht voor 
een stof die in een preparaat is opgenomen 
indien de concentratie van die stof in het 
preparaat lager is dan de laagste van de 
volgende waarden:

2. De chemische veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig lid 1 is niet verplicht voor 
een stof die in een preparaat of voorwerp is 
opgenomen indien de concentratie van die 
stof in het preparaat of voorwerp lager is dan 
de laagste van de volgende waarden:

Or. en

Motivering

Er moeten ook concentratiegrenswaarden worden opgenomen voor stoffen in voorwerpen. 
Dat in het voorstel stoffen in voorwerpen anders worden behandeld, stoelt niet op 
toxicologische en ecotoxicologische criteria. Verder is voor blootstelling aan stoffen in 
voorwerpen, anders dan bij stoffen in preparaten, een extractiemedium nodig, zodat de 
blootstelling verder afneemt. Dit amendement sluit aan bij de huidige EG-wetgeving inzake 
voorwerpen.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 539
Artikel 13, lid 2, inleidende formulering

2. De chemische veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig lid 1 is niet verplicht voor 
een stof die in een preparaat is opgenomen 
indien de concentratie van die stof in het 
preparaat lager is dan de laagste van de 
volgende waarden:

2. De chemische veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig lid 1 is niet verplicht voor 
een stof die in een preparaat is opgenomen 
indien het preparaat niet als gevaarlijk is 
ingedeeld of indien de concentratie van die 
stof in het preparaat lager is dan de laagste 
van de volgende waarden:

Or. en

Motivering

Voorkomt dat stoffen die deel uitmaken van preparaten die niet voldoen aan de criteria voor 
een indeling als gevaarlijk, volledig worden onderworpen aan de bepalingen inzake de 
chemische veiligheidsbeoordeling en het chemisch veiligheidsrapport.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 540
Artikel 13, lid 2, letter f)

f) 0,1% indien de stof aan de criteria in 
bijlage XII voldoet.

f) 0,1% indien het een stof van zeer ernstige 
zorg betreft.

Or. nl

Motivering

De PBT- en vPvB-stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg (Pakket prioriteit 
Blokland).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 541
Artikel 13, lid 2, letter d)

d) een PBT- en vPvB-beoordeling. d) een beoordeling van de mate van zorg.

Or. nl
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Motivering

De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg. De PBT- en vPvB-
beoordeling wordt vervangen door een beoordeling naar de mate van zorg (Pakket prioriteit 
Blokland).

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 542
Artikel 13, lid 3, letters d bis en d ter (nieuw)

(d bis) een beoordeling van de blootstelling;
(d ter) een risicokarakterisering.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van de procedure door toevoeging van de blootstellingsbeoordeling en 
risicokarakterisering als punten die in elk chemisch veiligheidsrapport moeten worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 543
Artikel 13, lid 4

4. Indien de fabrikant of importeur als 
gevolg van de uitvoering van de stappen a) 
tot en met d) van lid 3 de conclusie trekt dat 
de stof overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als gevaarlijk voldoet of als PBT of vPvB 
moet worden beschouwd, moet de 
chemische veiligheidsbeoordeling tevens de 
volgende aanvullende stappen omvatten:
a) een beoordeling van de blootstelling; 
b) een risicokarakterisering.
De beoordeling van de blootstelling en de 
risicokarakterisering moeten betrekking 
hebben op elk geïdentificeerd gebruik van 
de fabrikant of importeur.

schrappen
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Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van de procedure door toevoeging van de blootstellingsbeoordeling en 
risicokarakterisering als punten die in elk chemisch veiligheidsrapport moeten worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 544
Artikel 13, lid 4, inleidende formulering

4. Indien de fabrikant of importeur als 
gevolg van de uitvoering van de stappen a) 
tot en met d) van lid 3 de conclusie trekt dat 
de stof overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet of als PBT of vPvB moet 
worden beschouwd, moet de chemische 
veiligheidsbeoordeling tevens de volgende 
aanvullende stappen omvatten:

4. Indien de fabrikant of importeur als 
gevolg van de uitvoering van de stappen a) 
tot en met d) van lid 3 de conclusie trekt dat 
de stof overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet of als stof van zeer 
ernstige zorg moet worden beschouwd, moet 
de chemische veiligheidsbeoordeling tevens 
de volgende aanvullende stappen omvatten:

Or. nl

Motivering

De PBT- en vPvB-stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg (Pakket prioriteit 
Blokland). 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 545
Artikel 13, lid 4, alinea 2

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

De beoordeling van de blootstelling en de 
risicokarakterisering moeten betrekking 
hebben op elk geïdentificeerd gebruik van de 
fabrikant of importeur in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar.

Or. en
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Motivering

Verbetert de werkbaarheid door de in het chemisch veiligheidsrapport te behandelen 
gebruiksvormen te beperken tot gebruik in hoeveelheden van 1 ton of meer. Volgens het 
Commissievoorstel zou zelfs gebruik in zeer kleine hoeveelheden onder de bepaling vallen.

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

Schoepges 

Amendement 546
Artikel 13, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Het chemisch veiligheidsrapport 
bevat de resultaten van een beoordeling, 
waaronder:
a) de conclusie van de registrant dat er 
geen aanleiding tot zorg is en dat geen 
evaluatie nodig is totdat blijkens nieuwe 
informatie een wijziging in het risico 
optreedt; of
b) een voorstel van de registrant voor 
proeven om aanvullende informatie te 
genereren, indien de registrant dit 
noodzakelijk acht, door toepassing van de 
bijlagen VII tot IX.

Or. en

Motivering

De registrant is volledig en persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
stapsgewijze risicobeoordeling. Als de beschikbare informatie niet voldoende is om aan te 
tonen dat het gebruik veilig is, is het de verantwoordelijkheid van de registrant om een 
voorstel voor proeven uit te werken dat in de loop van het registratieproces bij het ECA moet 
worden ingediend. Als het definitieve registratiedossier bij het ECA wordt ingediend zonder 
een dergelijk voorstel, betekent dit in feite "geen aanleiding tot zorg". De registrant is 
verantwoordelijk voor de inhoud van het dossier en de conclusies die uit deze informatie zijn 
getrokken. Een van de mogelijke conclusies is dat bepaalde toepassingen van de stof wegens 
de onbeheersbare risico's niet door de registrant kunnen worden ondersteund.
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 547
Artikel 13, lid 5, letter a)

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

schrappen

Or. it

Motivering

Het chemisch veiligheidsrapport maakt deel uit van het registratiedossier en moet daarom 
niet worden opgesteld voor stoffen die buiten het toepassingsgebied vallen. Stoffen die al zijn 
gereglementeerd in de desbetreffende verticale voorschriften, mits naar behoren 
geïntegreerd, moeten worden uitgesloten van de werkingssfeer van REACH. Dit amendement 
hangt samen met de andere amendementen op artikelen in titel II (Registratie van stoffen).

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

Amendement 548
Artikel 14

Polymeren zijn vrijgesteld van registratie uit 
hoofde van deze titel.

Polymeren zijn vrijgesteld van registratie.

Or. it

Motivering

Polymeren moeten geheel buiten REACH worden gehouden. In feite moet er een specifieke 
regeling voor polymeren komen. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen 
op artikelen in titel II (Registratie van stoffen).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 549
Artikel 14 bis (nieuw)

Artikel 14bis
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Registratie op basis van mate van zorg
Een registratie wordt ingediend op basis 
van de mate van zorg zoals door het ECA 
vastgesteld en het per jaar geproduceerde 
of geïmporteerde volume van de stof.

Or. nl

Motivering

De mate van zorg bepaalt welke gegevens er ingediend moeten worden bij een registratie 
(Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 550
Artikel 15

Artikel 15 schrappen

Or. en

Motivering

Alle tussenproducten moeten buiten de werkingssfeer van REACH worden gehouden, want zij 
worden uitsluitend voor industrieel gebruik vervaardigd en er bestaat specifieke wetgeving 
inzake bescherming van milieu, volksgezondheid en gezondheid van de werknemers bij de 
productie en de controle daarop:

- Richtlijn 98/24/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 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 551
Artikel 15, lid 1

1. Elke fabrikant die een locatiegebonden 
geïsoleerd tussenproduct in hoeveelheden 

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

zorg of een ander locatiegebonden 
geïsoleerd tussenproduct in hoeveelheden 
van 1 ton of meer per jaar vervaardigt, dient 
voor dat tussenproduct een registratie bij het 
ECA in.

Or. nl

Motivering

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 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 Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 552
Artikel 15, lid 2, alinea 1

2. Voor de registratie van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
wordt de volgende informatie in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur ingediend, 
voorzover de fabrikant die informatie kan 
indienen zonder aanvullende proeven uit te 
voeren:

2. Voor de registratie van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
wordt de volgende informatie in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur ingediend:

Or. en

Motivering

Voor de registratie van een locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct moet de informatie 
worden ingediend, ongeacht of de fabrikant aanvullende proeven moet uitvoeren. Als deze 
bepaling ongewijzigd zou blijven, zou het uitvoeren van proeven worden ontmoedigd: wie 
geen proeven heeft gedaan, hoeft de informatie niet in te dienen. Door de schrapping wordt 
het verstrekken van de aangegeven informatie voor alle fabrikanten verplicht (Sjöstedt).

REACH voorziet slechts in minimale informatie over tussenproducten. Vaak zijn 
tussenproducten echter zeer reactief en kunnen diverse gevaarlijke eigenschappen bezitten. 
Tussenproducten zijn vooral problematisch als het gaat om de gezondheid van werknemers. 
Het is niet genoeg om alleen de al beschikbare informatie in te dienen. De informatie moet 
toereikend zijn om het tussenproduct in te delen, zodat de gezondheid van werknemers 
betrouwbaarder kan worden gevolgd, adequate collectieve en individuele 
beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen en mogelijke vervangende stoffen kunnen 
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worden aangewezen (Schlyter e.a.).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 553
Artikel 15, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voor de registratie van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
in hoeveelheden van meer dan 100 ton per 
jaar wordt naast de uit hoofde van lid 2 
vereiste informatie ook de in bijlage V 
vermelde informatie ingediend.
Op het verkrijgen van deze informatie is 
artikel 12 van toepassing.

Or. en

Motivering

REACH voorziet slechts in minimale informatie over tussenproducten. Vaak zijn 
tussenproducten echter zeer reactief en kunnen diverse gevaarlijke eigenschappen bezitten. 
Tussenproducten zijn vooral problematisch als het gaat om de gezondheid van werknemers. 
Het is niet genoeg om alleen de al beschikbare informatie in te dienen. Locatiegebonden 
geïsoleerde tussenproducten in hoeveelheden van meer dan 100 ton moeten aan dezelfde 
voorwaarden voldoen als normale stoffen in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 554
Artikel 15, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voor de registratie van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
in hoeveelheden van meer dan 1000 ton per 
jaar en fabrikant wordt naast de uit hoofde 
van lid 2 vereiste informatie ook de in 
bijlage V vermelde informatie ingediend.

Or. en

Motivering

Tussenproducten kunnen zeer reactief en giftig zijn. Vooral bij grotere hoeveelheden is het 
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redelijk om meer informatie te vragen. Met dit amendement worden hogere eisen gesteld aan 
fabrikanten die locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten in hoeveelheden van meer dan 
1000 ton per jaar gebruiken. De informatievereisten zijn op hetzelfde niveau vastgesteld als 
de Commissie voorstelt voor vervoerde geïsoleerde tussenproducten.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 555
Artikel 16

Artikel 16 schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 15.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 556
Artikel 16, lid 1

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

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

Or. nl

Motivering

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico's ook onder een volume van 1 ton per jaar 
beoordeeld worden. Dit geldt ook voor de vervoerde geïsoleerde tussenproducten. Deze 
stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine hoeveelheden aanzienlijk schade 
veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid (Pakket prioriteit Blokland).
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 557
Artikel 16, lid 3, alinea 1

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

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

Or. en

Motivering

Tussenproducten kunnen zeer reactief en giftig zijn. Vooral als een geïsoleerd tussenproduct 
wordt vervoerd, is het redelijk om meer informatie te vragen. Met dit amendement worden 
hogere eisen gesteld ten aanzien van de informatie over vervoerde geïsoleerde 
tussenproducten in hoeveelheden van meer dan 1000 ton per jaar. Ook wordt duidelijk 
gemaakt dat het om een volume per fabrikant of importeur gaat.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 558
Artikel 16, lid 3, alinea 1

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

3. Voor de registratie van een vervoerd 
geïsoleerd tussenproduct van zeer ernstige 
zorg moet naast de uit hoofde van lid 2 
vereiste informatie de in bijlage V vermelde 
informatie worden ingediend.

Or. nl

Motivering

De volumes worden vervangen door mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 559
Artikel 16, lid 3, alinea 1
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3. Voor de registratie van een vervoerd 
geïsoleerd tussenproduct in hoeveelheden 
van meer dan 1 000 ton per jaar, moet naast 
de uit hoofde van lid 2 vereiste informatie de 
in bijlage V vermelde informatie worden 
ingediend.

3. Voor de registratie van een vervoerd 
geïsoleerd tussenproduct in hoeveelheden 
van meer dan 10 ton per jaar, moet naast de 
uit hoofde van lid 2 vereiste informatie de in 
bijlage V vermelde informatie worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Aangezien vervoer gepaard gaat met specifieke gevaren voor veiligheid, gezondheid en milieu 
en gegeven het feit dat het transport van gevaarlijke stoffen weliswaar voortdurend toeneemt, 
maar nog steeds slecht geregeld is, is er behoefte aan scherpe controle op vervoerde 
chemicaliën. Vervoerde geïsoleerde tussenproducten in hoeveelheden van meer dan 10 ton 
moeten aan dezelfde voorschriften voldoen als normale stoffen in hoeveelheden tussen 1 en 10 
ton.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 560
Artikel 17

Artikel 17 schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 15.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 561
Artikel 17, lid 2

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

2. De registranten die lid zijn van een 
consortium bepalen onderling wie welk 
deel van de vergoeding betaalt.

Or. nl

Motivering

De registranten bepalen onderling wie welk deel van de vergoeding betaalt. Zo kan men 
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binnen het consortium afspreken dat diegene die de te registreren stof in grotere 
hoeveelheden produceert ook een groter aandeel in de vergoeding betaalt. Dit stimuleert 
KMO's om mee te doen aan consortia en houdt zo voor hen de kosten laag.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 562
Artikel 17, lid 2

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

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

Or. en

Motivering

Als de verlaging van de vergoeding slechts tot een derde wordt beperkt, vermindert de 
stimulans om een consortium te vormen, want alleen een consortium met twee leden zal 
hiervan profiteren. Een gelijke verdeling van de kosten maakt ook de vorming van grotere 
consortia aantrekkelijk.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 563
Artikel 17, lid 2

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

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

Or. en

Motivering

Als de verlaging van de vergoeding slechts tot een derde wordt beperkt, vermindert de 
stimulans om een consortium te vormen, want alleen een consortium met twee leden zal 
hiervan profiteren. Een gelijke verdeling van de kosten maakt ook de vorming van grotere 
consortia aantrekkelijk. Houdt verband met de amendementen op de artikelen 10, lid 2 en 25, 
leden 5 en 6.



AM\565897NL.doc 125/155 PE 357.817v01-00

NL

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Amendement 564
Artikel 17, lid 2

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

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

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald 
aan de hand van criteria die door het ECA 
worden vastgesteld en waarin ook rekening 
wordt gehouden met de vervaardigde c.q. 
ingevoerde hoeveelheden.

Or. it

Motivering

Om de KMO's tegemoet te komen, moet het ECA bij de vaststelling van de 
registratievergoeding ook rekening houden met de omvang van de registranten en de 
vervaardigde c.q. ingevoerde hoeveelheden. Dit amendement hangt samen met de andere 
amendementen op artikelen in titel II (Registratie van stoffen).

Amendement ingediend door Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Amendement 565
Artikel 18

Artikel 18 schrappen

Or. de

Motivering

Om onnodige bureaucratische rompslomp te voorkomen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 566
Artikel 18

1. Het ECA kent aan elke registratie een 
nummer toe dat in alle correspondentie over 

1. Het ECA kent aan elke kennisgeving een 
nummer toe dat in alle correspondentie over 
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de registratie wordt vermeld en stelt de 
registratiedatum vast, die overeenkomt met 
de datum waarop het ECA de registratie
ontvangt. Het ECA deelt terstond het 
registratienummer en de registratiedatum
aan de betrokken fabrikant of importeur 
mee. 

de kennisgeving en registratie wordt 
vermeld en stelt de kennisgevingsdatum
vast, die overeenkomt met de datum waarop 
het ECA de kennisgeving ontvangt. Het 
ECA deelt terstond het 
kennisgevingsnummer en de 
kennisgevingsdatum aan de betrokken 
fabrikant of importeur mee. Daarnaast stelt 
het ECA de registratiedatum vast, die 
overeenkomt met de datum waarop het 
ECA de registratie ontvangt. Het ECA deelt 
terstond de registratiedatum aan de 
betrokken fabrikant of importeur mee.
2. Binnen drie weken na de 
kennisgevingsdatum controleert het ECA 
elke kennisgeving op volledigheid om te 
waarborgen dat alle elementen die uit 
hoofde van artikel 4 c (nieuw) vereist zijn, 
zijn verstrekt. De controle op volledigheid 
omvat geen beoordeling van de kwaliteit of 
de geschiktheid van de ingediende gegevens 
of motiveringen.
Indien een kennisgeving onvolledig is, deelt 
het ECA de kennisgever binnen drie weken 
na de kennisgevingsdatum mee welke 
nadere informatie vereist is om de 
kennisgeving overeenkomstig deze titel te 
completeren, waarbij een redelijke uiterste 
termijn wordt vermeld. De kennisgever 
dient deze nadere informatie binnen de 
gestelde termijn bij het ECA in. Het ECA 
stuurt de kennisgever een bevestiging van 
de datum van indiening van de nadere 
informatie. Het ECA voert opnieuw een 
controle op volledigheid uit, waarbij de 
ingediende nadere informatie in 
aanmerking wordt genomen.
Het ECA wijst de kennisgeving af indien de 
kennisgever zijn kennisgeving niet binnen 
de gestelde termijn completeert.
2 bis. Het ECA deelt binnen 24 maanden 
na inwerkingtreding van deze verordening 
de mate van zorg mee aan de kennisgever. 

2. Binnen drie weken na de registratiedatum 
controleert het ECA elke registratie op 
volledigheid om te waarborgen dat alle 

3. Binnen drie weken na de registratiedatum 
controleert het ECA elke registratie op 
volledigheid om te waarborgen dat alle 
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elementen die uit hoofde van de artikelen 9 
en 11 of uit hoofde van artikel 15 of 16 
vereist zijn, zijn verstrekt. Bij registraties 
van geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
worden ingediend in de twee maanden die 
onmiddellijk voorafgaan aan de 
desbetreffende uiterste termijn van artikel 21 
voert het ECA die controle uit binnen drie 
maanden na die uiterste termijn. De controle 
op volledigheid omvat geen beoordeling van 
de kwaliteit of de geschiktheid van de 
ingediende gegevens of motiveringen.

elementen die uit hoofde van de artikelen 9 
en 11 of uit hoofde van artikel 15 of 16 
vereist zijn, zijn verstrekt. Bij registraties 
van geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
worden ingediend in de twee maanden die 
onmiddellijk voorafgaan aan de 
desbetreffende uiterste termijn van artikel 21 
voert het ECA die controle uit binnen drie 
maanden na die uiterste termijn. De controle 
op volledigheid omvat geen beoordeling van 
de kwaliteit of de geschiktheid van de 
ingediende gegevens of motiveringen.

Indien een registratie onvolledig is, deelt het 
ECA de registrant binnen drie weken na de 
registratiedatum mee welke nadere 
informatie vereist is om de registratie 
overeenkomstig deze titel te completeren, 
waarbij een redelijke uiterste termijn wordt 
vermeld. De registrant dient deze nadere 
informatie binnen de gestelde termijn bij het 
ECA in. Het ECA stuurt de registrant een 
bevestiging van de datum van indiening van 
de nadere informatie. Het ECA voert 
opnieuw een controle op volledigheid uit, 
waarbij de ingediende nadere informatie in 
aanmerking wordt genomen.

Indien een registratie onvolledig is, deelt het 
ECA de registrant binnen drie weken na de 
registratiedatum mee welke nadere 
informatie vereist is om de registratie 
overeenkomstig deze titel te completeren, 
waarbij een redelijke uiterste termijn wordt 
vermeld. De registrant dient deze nadere 
informatie binnen de gestelde termijn bij het 
ECA in. Het ECA stuurt de registrant een 
bevestiging van de datum van indiening van 
de nadere informatie. Het ECA voert 
opnieuw een controle op volledigheid uit, 
waarbij de ingediende nadere informatie in 
aanmerking wordt genomen.

Het ECA wijst de registratie af indien de 
registrant zijn registratie niet binnen de 
gestelde termijn completeert.

Het ECA wijst de registratie af indien de 
registrant zijn registratie niet binnen de 
gestelde termijn completeert.

3. Binnen dertig dagen na de 
registratiedatum zendt het ECA het 
registratiedossier, met vermelding van het 
registratienummer, de registratiedatum, het 
resultaat van de controle op volledigheid en 
het eventuele verzoek om nadere informatie 
en de gestelde termijn overeenkomstig de 
tweede alinea van lid 2 naar de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat. De 
betrokken lidstaat is de lidstaat waar de 
vervaardiging plaatsvindt of waar de 
importeur is gevestigd.

4. Binnen dertig dagen na de 
registratiedatum zendt het ECA het 
registratiedossier, met vermelding van het 
registratienummer, de registratiedatum, het 
resultaat van de controle op volledigheid en 
het eventuele verzoek om nadere informatie 
en de gestelde termijn overeenkomstig de 
tweede alinea van lid 2 naar de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat. De 
betrokken lidstaat is de lidstaat waar de 
vervaardiging plaatsvindt of waar de 
importeur is gevestigd.

Het ECA zendt eventuele nadere informatie 
die de registrant indient terstond naar de 
bevoegde instantie van de betrokken lidstaat.

Het ECA zendt eventuele nadere informatie 
die de registrant indient terstond naar de 
bevoegde instantie van de betrokken lidstaat.

4. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van lid 2 van dit artikel kan 
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
beroep worden ingesteld.

5. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van de leden 2, 2 bis en 3 van dit 
artikel kan overeenkomstig de artikelen 87, 
88 en 89 beroep worden ingesteld.
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Or. nl

Motivering

De verplichtingen van het ECA ten aanzien van een kennisgeving worden opgenomen (Pakket 
prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 567
Artikel 18, lid 2, alinea 1

2. Binnen drie weken na de 
registratiedatum controleert het ECA elke 
registratie op volledigheid om te waarborgen 
dat alle elementen die uit hoofde van de 
artikelen 9 en 11 of uit hoofde van artikel 
15 of 16 vereist zijn, zijn verstrekt. Bij 
registraties van geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die worden ingediend in de twee 
maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de 
desbetreffende uiterste termijn van artikel 21 
voert het ECA die controle uit binnen drie 
maanden na die uiterste termijn. De controle 
op volledigheid omvat geen beoordeling van 
de kwaliteit of de geschiktheid van de 
ingediende gegevens of motiveringen.

2. Binnen drie weken na de 
registratiedatum controleert het ECA elke 
registratie op volledigheid om te waarborgen 
dat alle elementen die uit hoofde van de 
artikelen 9 en 11 vereist zijn, zijn verstrekt. 
Bij registraties van geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die worden ingediend in de twee 
maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de 
desbetreffende uiterste termijn van artikel 21 
voert het ECA die controle uit binnen drie 
maanden na die uiterste termijn. De controle 
op volledigheid omvat geen beoordeling van 
de kwaliteit of de geschiktheid van de 
ingediende gegevens of motiveringen.

Or. en

Motivering

Alle tussenproducten moeten buiten de werkingssfeer van REACH worden gehouden, want zij 
worden uitsluitend voor industrieel gebruik vervaardigd en er bestaat specifieke wetgeving 
inzake bescherming van milieu, volksgezondheid en gezondheid van de werknemers bij de 
productie en de controle daarop:

- Richtlijn 98/24/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 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 568
Artikel 18, lid 2, alinea 1

2. Binnen drie weken na de 
registratiedatum controleert het ECA elke 
registratie op volledigheid om te waarborgen 
dat alle elementen die uit hoofde van de 
artikelen 9 en 11 of uit hoofde van artikel 15 
of 16 vereist zijn, zijn verstrekt. Bij 
registraties van geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die worden ingediend in de twee 
maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de 
desbetreffende uiterste termijn van artikel 21 
voert het ECA die controle uit binnen drie 
maanden na die uiterste termijn. De controle 
op volledigheid omvat geen beoordeling van 
de kwaliteit of de geschiktheid van de 
ingediende gegevens of motiveringen.

2. Binnen drie weken na de 
registratiedatum controleert het ECA elke 
registratie op volledigheid om te waarborgen 
dat alle elementen die uit hoofde van de 
artikelen 9 en 11 of uit hoofde van artikel 15 
of 16 vereist zijn, zijn verstrekt. Bij 
registraties van geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die worden ingediend in de twee 
maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de 
desbetreffende uiterste termijn van artikel 21 
voert het ECA die controle uit binnen drie 
maanden na die uiterste termijn. De controle 
op volledigheid omvat een toetsing van de 
kwaliteit van de ingediende gegevens die 
voor een verdere evaluatie van wezenlijk 
belang zijn.

Or. de

Motivering

Een plausibiliteitstoetsing is beslist noodzakelijk omdat alle verdere stappen op deze 
informatie berusten. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat gegevens die fundamenteel zijn 
voor een evaluatie, zoals de identiteit van de stof of de wateroplosbaarheid, niet alleen 
beschikbaar zijn, maar ook van een zodanige kwaliteit zijn dat de autoriteiten er gebruik van 
kunnen maken bij het treffen van beslissingen over de teststrategie, afwijkingen van het 
standaardprogramma van proeven enz.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 569
Artikel 19, lid 1, alinea 1

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

1. Behoudens de artikelen 19 bis en 21
mogen uitsluitend stoffen die 
overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van deze titel zijn geregistreerd, 
in de Gemeenschap worden vervaardigd of 
ingevoerd. 

Or. de
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Motivering

Hangt samen met het amendement inzake een nieuw artikel 19 bis.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 570
Artikel 19, lid 2

Indien het ECA een registrant heeft 
meegedeeld dat hij overeenkomstig de 
tweede alinea van artikel 18, lid 2, nadere 
informatie moet indienen, mag deze 
registrant, onverminderd de vierde alinea 
van artikel 25, lid 4, met de vervaardiging of 
invoer aanvangen, tenzij het ECA binnen 
drie weken na de ontvangst door het ECA 
van de nadere informatie die vereist is om de 
registratie te completeren anders bepaalt.

In het geval van registraties van geleidelijk 
geïntegreerde stoffen mag, indien het ECA 
een registrant heeft meegedeeld dat hij 
overeenkomstig de tweede alinea van 
artikel 18, lid 2, nadere informatie moet 
indienen, deze registrant, onverminderd de 
vierde alinea van artikel 25, lid 4, de 
vervaardiging of invoer voortzetten, tenzij 
het ECA binnen drie weken na de ontvangst 
door het ECA van de nadere informatie die 
vereist is om de registratie te completeren 
anders bepaalt.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de nieuwe tekst inzake de invoering van een versnelde registratieprocedure.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 571
Artikel 19 bis (nieuw)

Artikel 19 bis
1. Gedurende een periode van 15 maanden 
vanaf het tijdstip waarop de registrant voor 
het eerst een stof in een hoeveelheid van 1 
ton of meer per jaar vervaardigt of invoert, 
is artikel 19 niet van toepassing op stoffen 
die geen geleidelijk geïntegreerde stoffen 
zijn.
2.Om gebruik te kunnen maken van de in 
lid 1 vermelde termijn, doet de potentiële 
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registrant voor het tijdstip waarop hij voor 
het eerst een stof in een hoeveelheid van 1 
ton of meer per jaar vervaardigt of invoert, 
de in artikel 26, lid 1, onder a) tot e) 
bedoelde informatie in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur aan het ECA toekomen met het 
oog op opneming in de databank.
De potentiële registrant kan de 
overeenkomstig de eerste alinea te 
verstrekken informatie beperken tot de 
eindpunten/eigenschappen die proeven 
vereisen.
3. Registranten die de uit hoofde van lid 2 
vereiste informatie niet indienen, mogen 
geen gebruik maken van de in lid 1 
vermelde termijn.
4. Het ECA neemt de overeenkomstig de 
leden 2 en 3 verstrekte informatie in een 
databank op. Het ECA geeft de fabrikanten 
en importeurs die overeenkomstig de leden 
2 en 3 informatie over een stof hebben 
ingediend, toegang tot de gegevens over 
deze stof. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten hebben eveneens toegang tot deze
gegevens.

Or. de

Motivering

Om de innovatie te stimuleren moet een overgangstermijn worden vastgesteld voor de 
registratie van stoffen die niet de status van geleidelijk geïntegreerde stoffen hebben. In een 
preregistratie van nieuwe stoffen is vooralsnog niet voorzien, maar dit zou potentiële 
registranten de mogelijkheid bieden nieuwe stoffen eerst 15 maanden te testen, voordat zij 
definitief moeten worden geregistreerd.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 572
Artikel 20, lid 1, letter d)

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

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

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement X op artikel 3, punt 13 bis (nieuw).

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

Amendement 573
Artikel 20 bis (nieuw)

Artikel 20 bis
Bepalingen inzake de registratie van 
geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden tussen 1 en 1000 ton

1a. De registrant stelt ten behoeve van de 
prioriteitenstelling een informatieset (zoals 
omschreven in bijlage VI) samen voor alle 
stoffen die in hoeveelheden van meer dan 
10 ton per jaar worden vervaardigd of 
geproduceerd. De informatieset dient als 
basis voor de prioriteitenstelling. Bepalend 
voor de prioriteit is de vraag op een stof een 
potentieel hoog risico vormt.
b. Voor stoffen in hoeveelheden tussen 1 en 
10 ton wordt ten behoeve van de 
prioriteitenstelling passende beschikbare 
informatie ingediend in plaats van een 
volledige informatieset. Ondernemingen die 
stoffen in de lagere hoeveelheidsklassen 
vervaardigen, kunnen ofwel informatie 
binnen een consortium uitwisselen ofwel op 
basis van te verwaarlozen 
blootstellingsmogelijkheden aantonen dat 
er "geen risico" bestaat. De informatieset 
en de passende beschikbare informatie met 
het resultaat van de prioriteitenstelling 
worden bij het ECA ingediend.
2. Binnen 5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de registrant 
voor de stoffen die in hoeveelheden tussen 



AM\565897NL.doc 133/155 PE 357.817v01-00

NL

10 en 1000 ton worden vervaardigd of 
ingevoerd, de uit hoofde van bijlage VI 
(informatieset) vereiste informatie bij het 
ECA in.
3. Binnen 5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening stelt de registrant 
overeenkomstig bijlage VI bis de volgorde 
van prioriteit vast voor de stoffen die in 
hoeveelheden tussen 1 en 100 ton worden 
vervaardigd of ingevoerd.
De registrant dient bij het ECA de 
resultaten van de prioriteitenstelling in 
alsmede eventueel beschikbare informatie 
die de registrant daarvoor relevant acht.
4. Een registrant die de uit hoofde van de 
leden 1 en 2 vereiste informatie niet 
indient, kan zich niet beroepen op artikel 
21.
5. Het ECA actualiseert binnen een maand 
de openbare lijst overeenkomstig artikel 26, 
lid 2, onder b), met opgave van de vroegste 
vereiste registratietijdstippen voor de 
overige stoffen.

Or. en

Motivering

Het risico en niet alleen het jaarlijkse volume is het juiste criterium voor het aanwijzen van 
potentieel zorgwekkende stoffen. Daarom moet een prioriteitenstelling voor stoffen op basis 
van hun risico deel gaan uitmaken van het registratieproces. Het is van het grootste belang 
dat de potentieel zorgwekkende stoffen worden geïdentificeerd en dat er adequate middelen 
worden toegewezen om die potentiële risico's aan te pakken.

Een prioriteitenstelling op basis van risico garandeert dat stoffen met een potentieel hoog 
risico het eerst worden beoordeeld, en eveneens dat binnen 5 jaar gegevens/informatie over 
alle stoffen worden vergaard, zodat stoffen met een potentieel groter risico in een vroeg 
stadium kunnen worden geregistreerd.

De informatieset (zoals omschreven in bijlage VI) bevat gegevens over eigenschappen en 
blootstelling aan de hand waarvan het risico wordt bepaald:

- fysisch-chemische eigenschappen: fysieke vorm (partikelgrootte), smeltpunt, kookpunt, 
relatieve dichtheid, dampdruk, verdelingscoëfficiënt octanol/water, wateroplosbaarheid, 
vlampunt

- biologische afbreekbaarheid
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- acute toxiciteit (watervlo)

- acute toxiciteit - ingestie, via huid, inademing (een traject)

- irritatie van de huid

- irritatie van de ogen

- gevoelig worden van de huid (als vermelding "geen reden tot bezorgdheid" ontbreekt)

- bacteriële test op genetische toxiciteit (Ames)

- informatie over indeling en etikettering

- generieke informatie over blootstelling en gebruik.

Hangt samen met amendementen op de artikelen 9 en 21 en bijlage IV bis inzake 
prioriteitenstelling.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 574
Artikel 20 bis (nieuw)

Artikel 20 bis
Bepalingen inzake de registratie van 
geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden tussen 1 en 1000 ton

a) De registrant stelt een informatieset 
(zoals omschreven in bijlage VI) samen 
voor alle stoffen die in een hoeveelheid van 
ten minste 1 ton per jaar worden 
vervaardigd. Op basis van deze 
informatieset wordt de volgorde van 
prioriteit voor de stoffen vastgesteld, 
waarbij bepalend is of een stof een 
potentieel hoog risico vormt. 
Blootstellingen en risico's kunnen in 
categorieën worden ingedeeld om de 
prioriteitenstelling te vereenvoudigen.

Or. de

Motivering

Complementeert het stelsel van blootstellingscategorieën, zoals voorgesteld in het 
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amendement op artikel 3, punt 13 bis. Het risico en niet alleen de productiehoeveelheid is het 
doorslaggevende criterium voor de indeling van een stof als potentieel gevaarlijk. Daarom 
moet in het registratieproces een prioriteitenstelling voor stoffen worden opgenomen, 
uitgaande van het risicopotentieel, dat bepaald wordt door de hoeveelheid, de inherentie 
eigenschappen en de blootstelling. Het gaat erom vast te stellen welke stoffen een groot 
risicopotentieel hebben, en de middelen zo toe te wijzen dat deze als eerste in kaart kunnen 
worden gebracht. De informatieset bevat gegevens over eigenschappen en blootstelling 
(zowel mens als milieu) waarmee het risico goed kan worden bepaald.

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

Amendement 575
Artikel 21

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

1. Artikel 19 is gedurende vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op de volgende stoffen:

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

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

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

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

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

2. Artikel 19 is gedurende zeven jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op

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

b) geleidelijk geïntegreerde stoffen 
waarvoor uit hoofde van artikel 21 bis een 
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prioriteitenstelling heeft plaatsgevonden.

2 bis. Artikel 19 is gedurende negen jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 10 
ton of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

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

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

Or. it

Motivering

??

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 576
Artikel 21

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

1. Artikel 19 is gedurende vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op de volgende stoffen:

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

geleidelijk geïntegreerde stoffen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd en in 
risicocategorie 4 vallen;

b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening ten minste eenmaal, in 
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hoeveelheden van 1 000 ton of meer per 
jaar per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd.
2. Artikel 19 is gedurende zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die na de inwerkingtreding van deze 
verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar 
per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd.

2. Artikel 19 is gedurende negen jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening niet van toepassing op 
geleidelijk geïntegreerde stoffen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd en in 
risicocategorie 3 vallen.

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

3. Artikel 19 is gedurende elf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die na de inwerkingtreding van deze 
verordening ten minste eenmaal in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd 
en in risicocategorie 1 of 2 vallen.

Or. de

Motivering

Invoering van een op het risico gebaseerde benadering (zie amendement op artikel 11).

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 577
Artikel 21

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

1. Artikel 19 is gedurende drie jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die door het ECA op 
grond van artikel 26 ter, lid 1 in 
prioriteitsklasse 1 zijn ingedeeld.

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld en na de inwerkingtreding 
van deze verordening ten minste eenmaal, 
in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
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per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd;
b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 1 000 ton of meer per
jaar per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd.
2. Artikel 19 is gedurende zes jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 
100 ton of meer per jaar per fabrikant of 
per importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

2. Artikel 19 is gedurende zes jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die door het ECA op 
grond van artikel 26 ter, lid 1 in 
prioriteitsklasse 2 zijn ingedeeld.

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

3. Artikel 19 is gedurende elf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die door het ECA op grond van 
artikel 26 ter, lid 1 in prioriteitsklasse 3 zijn 
ingedeeld.

3 bis. De in de leden 1 tot 3 vermelde 
termijn wordt verlengd met zes maanden 
vanaf de opneming van de gegevens in de 
databank overeenkomstig artikel 26 ter, lid 
6, indien die gegevens buiten de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant of 
importeur niet uiterlijk zes maanden voor 
afloop van de desbetreffende, in de leden 1 
tot 3 vermelde termijn beschikbaar zijn.

Or. de

Motivering

De volgorde waarin geleidelijk geïntegreerde stoffen na de preregistratie moeten worden 
geregistreerd, moet niet zuiver en alleen door de hoeveelheid worden bepaald, maar van het 
risico afhankelijk zijn. Tevens mogen vertragingen die niet toe te schrijven zijn aan de 
fabrikant of importeur, geen nadelige gevolgen hebben.



AM\565897NL.doc 139/155 PE 357.817v01-00

NL

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 578
Artikel 21

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

1. Artikel 19 is gedurende vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op de volgende stoffen:

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

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld;

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

b) geleidelijk geïntegreerde stoffen van zeer 
ernstige zorg.

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

2. Artikel 19 is gedurende zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op:

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

b) stoffen van zorg en geringe zorg die na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ten minste eenmaal, in hoeveelheden van 
1000 ton of meer per jaar per fabrikant of 
per importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.
2 bis. Artikel 19 is gedurende acht jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op:
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a) geleidelijk geïntegreerde stoffen van zorg 
die na de inwerkingtreding van deze 
verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd.
b) stoffen van geringe zorg die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 100 
ton of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

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

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

Or. nl

Motivering

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 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. De volumes 
worden vervangen door de combinatie van volume en mate van zorg (Pakket prioriteit 
Blokland). 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 579
Artikel 21

Specifieke bepalingen voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen

Registratie van geleidelijk geïntegreerde 
stoffen

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

1. Artikel 19 is gedurende vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op de volgende stoffen:

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 

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

kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld en na de inwerkingtreding van 
deze verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar per 
fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd;

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

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

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

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

b) geleidelijk geïntegreerde stoffen 
waarvoor uit hoofde van artikel 20 bis een 
prioriteitenstelling heeft plaatsgevonden.
2 bis. Artikel 19 is gedurende negen jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 10 
ton of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

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

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

Or. en
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Motivering

Registratie vindt plaats op basis van het potentiële risico dat tijdens de prioriteitenstelling 
wordt aangegeven; het tijdpad wordt aanvankelijk bepaald door het volume. Alle bedrijven, 
maar vooral de KMO's die stoffen in kleine hoeveelheden produceren, zullen afhankelijk van 
hun behoeften voldoende tijd hebben voor de voorbereiding van de registratiedossiers.

Preregistratie

De preregistratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen dient binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van REACH plaats te vinden (zie artikel 26).

De periode van 5 jaar na de inwerkingtreding van REACH:

Registratie van stoffen die officieel zijn ingedeeld als CMR (kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting), categorieën 1 en 2, en van stoffen die in hoeveelheden van 
meer dan 1000 ton per jaar worden vervaardigd/ingevoerd.

De periode tussen 5 en 7 jaar na de inwerkingtreding van REACH:

Registratie van stoffen die in hoeveelheden tussen 1000 en 100 ton per jaar worden 
vervaardigd/ingevoerd, en van stoffen van minder dan 100 ton die aanleiding geven tot grote 
zorg.

De periode tussen 7 en 9 jaar na de inwerkingtreding van REACH:

Registratie van stoffen die in hoeveelheden tussen 100 en 10 ton per jaar worden 
vervaardigd/ingevoerd en aanleiding geven tot geringe zorg.

De periode tussen 9 en 11 jaar na de inwerkingtreding van REACH:

Registratie van stoffen die in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton per jaar worden 
vervaardigd/ingevoerd en aanleiding geven tot geringe zorg.

Aangezien de registratie een continu proces is, zijn de registranten verplicht hun registraties -
inclusief hun risicoanalyse - te herzien wanneer zich een verandering in het risicopatroon 
voordoet.

Hangt samen met amendementen op de artikelen 9 en 20 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 580
Artikel 21, lid 1, letter a)

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 

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

voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld, persistente, 
bioaccumulerende en toxische stoffen, zeer 
persistente en sterk bioaccumulerende 
stoffen en stoffen die overeenkomstig 
artikel 54 zijn aangewezen als stoffen met 
vergelijkbare effecten, die na de
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd;

Or. it

Motivering

Verduidelijking van amendement 25 van de rapporteur door vermelding van de stoffen die 
prioritair moeten worden geregistreerd.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Amendement 581
Artikel 21, lid 1, letter a)

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

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld of waarvan bekend is dat zij 
voldoen aan de in artikel 54 vermelde 
criteria voor vergunningplichtige stoffen,
en na de inwerkingtreding van deze 
verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar per 
fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd;

Or. en

Motivering

De eerste registratiefase voor geleidelijk geïntegreerde stoffen (3 jaar) geldt alleen voor 
CMR-stoffen van categorie 1 en 2. Het is onaanvaardbaar dat andere zeer zorgwekkende 
stoffen - met name de vergunningplichtige PBT's en vPvB's - tot 11 jaar moeten wachten op 
registratie, zelfs wanneer de inherentie eigenschappen bekend zijn. Daarom moet de 
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prioriteitenstelling verbeterd worden en deze eerste registratiefase ook betrekking hebben op 
bekende PBT's, vPvB's en andere zeer zorgwekkende stoffen. Deze stoffen kunnen dan zo snel 
mogelijk worden doorgeschoven naar de vergunningenregeling.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 582
Artikel 21, lid 1, letter a)

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

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

Or. en

Motivering

In het kader van REACH wordt een eerste registratiefase voor geleidelijk geïntegreerde 
stoffen voorgesteld voor stoffen die in hoeveelheden van meer dan 1000 ton worden 
vervaardigd, en voor CMR-stoffen van categorie 1 en 2. Om alle zeer problematische stoffen 
het eerst aan te pakken, moeten ook persistente en bioaccumulerende stoffen in deze eerste 
fase worden opgenomen. Deze eigenschappen kunnen via de preregistratie gemakkelijk 
worden vastgesteld. Dit is ook nodig om voor samenhang te zorgen met de voorschriften 
inzake vergunningverlening, waarin voorrang wordt gegeven aan PBT- en vPvB-stoffen (zie 
artikel 55, lid 3).

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 583
Artikel 21, lid 1, letter b)

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

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

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het bepaalde in artikel 3, punt 29 bis.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 584
Artikel 21, lid 1, letter b bis (nieuw)

b bis) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
voldoen aan de criteria als vermeld in 
artikel 54, onder d) en e) (PBT- en vPvB-
stoffen), of overeenkomstig artikel 54, 
onder f) zijn aangewezen, en die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd;

Or. en

Motivering

De eerste registratiefase dient te worden aangevuld met de registratie van bekende PBT- en 
vPvB-stoffen. Hierbij dient het verband met het vergunningenstelsel in het oog te worden 
gehouden. Het is onaanvaardbaar dat andere zeer zorgwekkende stoffen dan CMR's - met 
name de potentieel vergunningplichtige PBT's en vPvB's - tot 11 jaar moeten wachten op 
registratie, zelfs wanneer de inherentie eigenschappen bekend zijn.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 585
Artikel 21, lid 2

2. Artikel 19 is gedurende zes jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 

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

100 ton blootstellingsequivalent of meer per 
jaar per fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het bepaalde in artikel 3, punt 29 bis.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 586
Artikel 21, lid 3

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

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

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het bepaalde in artikel 3, punt 29 bis.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Amendement 587
Artikel 21, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Voor de geleidelijke invoering van het 
beheersysteem voor stoffen die voldoen aan 
de criteria als vermeld in artikel 54, onder 
a) tot e), of overeenkomstig artikel 54, 
onder f) zijn aangewezen, moeten drie jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening sectoriële richtsnoeren als 
vrijwillig instrument worden ingevoerd. 
Artikel 6 wordt zes jaar na de 
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inwerkingtreding van deze verordening van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Om een functioneel systeem te realiseren voor het beheer van het gebruik van toegelaten 
stoffen in de toeleveringsketen van voorwerpen, moet een stapsgewijze benadering worden 
gevolgd. Dit amendement zorgt ervoor dat de sectoriële richtsnoeren gedurende een periode 
van 3 jaar op basis van vrijwilligheid worden ingevoerd, voordat artikel 6 van kracht wordt.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 588
Artikel 21 bis (nieuw)

 Artikel 21 bis
Kennisgeving van het voornemen een stof 

niet te registreren
1. Indien een fabrikant of importeur van 
een stof, als zodanig of in een preparaat, 
niet voornemens is een registratieaanvraag 
voor die stof in te dienen, geeft hij hiervan 
kennis aan het ECA en de 
downstreamgebruikers.
2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt 
gedaan
a) 12 maanden voor de in artikel 21, lid 1 
vastgestelde termijn, voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 1000 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd;
b) 24 maanden voor de in artikel 21, lid 2 
vastgestelde termijn, voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 100 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd;
c) 36 maanden voor de in artikel 21, lid 3 
vastgestelde termijn, voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 1 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd;
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3. Wanneer de fabrikant of importeur 
nalaat aan het ECA en de 
downstreamgebruikers kennis te geven van 
zijn voornemen de stof niet te registreren, is 
hij verplicht een registratieaanvraag voor 
die stof in te dienen.

Or. it

Motivering

De downstreamgebruikers vrezen dat een - wellicht groot - aantal stoffen om economische 
redenen niet zal worden geregistreerd, met alle nadelige gevolgen voor hun 
bedrijfsactiviteiten van dien. Zij kunnen zich niet behoorlijk op een dergelijke mogelijkheid 
voorbereiden, omdat zij er pas van op de hoogte zouden komen na het verstrijken van de 
registratietermijn. Een bepaling die de fabrikanten en importeurs ertoe verplicht hun 
voornemen al eerder bekend te maken, zou hen in staat stellen met de fabrikanten en 
importeurs te onderhandelen: wellicht zijn de downstreamgebruikers bereid een hogere prijs 
te betalen om de nog hogere kosten van reformulering te omzeilen en zo te voorkomen dat de 
stof van de markt wordt genomen.

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

Amendement 589
Artikel 21 bis (nieuw)

Artikel 21 bis
Bepalingen voor de registratie van 
geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden tussen 1 en 1000 ton

1. Binnen 5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de registrant 
voor de stoffen die in hoeveelheden tussen 
10 en 1000 ton worden vervaardigd of 
ingevoerd, de uit hoofde van bijlage VI 
(informatieset) vereiste informatie bij het 
ECA in.
2. Binnen 5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening stelt de registrant op 
basis van de beschikbare informatie de 
volgorde van prioriteit vast voor de stoffen 
die in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton 
worden vervaardigd of ingevoerd. De 
registrant dient bij het ECA de resultaten 
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van de prioriteitenstelling in alsmede alle 
beschikbare informatie die de registrant 
daarvoor relevant acht.
3. Een registrant die de uit hoofde van de 
leden 1 en 2 vereiste informatie niet 
indient, kan zich niet beroepen op artikel 
21.
4. Het ECA actualiseert binnen een maand 
na publicatie de lijst overeenkomstig artikel 
26, lid 2, onder b), met opgave van de 
vroegste registratietijdstippen voor de 
overige stoffen.

Or. it

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 590
Artikel 22, lid 2

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

schrappen

Or. de

Motivering

Invoering van een op het risico gebaseerde benadering. Zie amendement X op artikel 11.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 591
Artikel 22, lid 2

2. Indien de per fabrikant of importeur 
vervaardigde of ingevoerde hoeveelheid van 

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

een aangemelde stof overeenkomstig 
artikel 11 de volgende drempelwaarde 
bereikt, maar uiterlijk zeven jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
worden de voor die drempelwaarde vereiste 
aanvullende informatie, alsook alle voor de 
lagere drempelwaarden vereiste informatie, 
overeenkomstig de artikelen 9 en 11 
ingediend, tenzij die informatie reeds 
overeenkomstig die artikelen is ingediend.

Or. de

Motivering

In veel gevallen worden binnen het bestaande systeem voor nieuwe stoffen meer gegevens 
geëist dan in het kader van REACH. Als gevolg van REACH zullen evenwel ook enkele 
nieuwe parameters moeten worden getoetst, zoals de PBT-, vPvB- en endocriene 
eigenschappen. Daarom dienen voor niet geleidelijk geïntegreerde stoffen na afloop van een 
passende periode na de inwerkingtreding van REACH gegevens over deze nieuwe 
eigenschappen te worden verlangd, en niet pas na het overschrijden van de volgende 
drempelwaarde.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 592
Artikel 22, lid 2

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

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

Or. nl

Motivering

Zowel bij het bereiken van de volgende drempelwaarde voor hoeveelheden als bij het wijzigen 
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van de mate van zorg door nieuwe gegevens, moet de fabrikant of importeur de aanvullende 
gegevens ter beschikking stellen (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 593
Artikel 22 bis (nieuw)

Artikel 22 bis
Bestaande stoffen

Een beoordeling die voorafgaande aan de 
inwerkingtreding van deze verordening is 
uitgevoerd uit hoofde van Verordening 
(EEG) nr. 793/93 of een andere, 
gelijkwaardige, internationaal erkende 
regeling, wordt beschouwd als een 
registratie in de zin van deze titel en het 
ECA kent binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
registratienummer toe.

Or. en

Motivering

Voor stoffen die al zijn beoordeeld in het kader van de bestaande verordening inzake 
bestaande stoffen, moet geen registratie worden geëist, omdat zij reeds aan een grondige 
evaluatie uit hoofde van de vigerende wetgeving zijn onderworpen. Hernieuwde registratie 
zou het werk van het ECA vertragen, omdat de al beoordeelde stoffen voor een overbelasting 
zouden zorgen. Verder moeten ook de stoffen die in het kader van de OESO-regeling voor 
bestaande stoffen zijn beoordeeld, worden vrijgesteld van registratie.


