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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Amendement 885
Artikel 23, lid -1 (nieuw)

-1. Fabrikanten of importeurs wisselen de 
informatie zoals bedoeld in artikel 9 bis, 
punten (vi) en (vii) voor 
registratiedoeleinden uit en stellen deze 
beschikbaar, zodat de duplicatie van 
onderzoek wordt voorkomen.
Onder uitzonderlijke omstandigheden 
waarin duidelijk wordt dat een zeer 
aanzienlijk commercieel verlies kan worden 
geleden door een fabrikant, importeur of 
formulateur als gevolg van verplichtingen 
tot het uitwisselen van informatie (in 
andere zaken dan waarin gegevens van 
testen op dieren zijn vereist), kan het ECA 
een specifieke uitzondering voor 
individuele aanvragers maken.
Het ECA stelt binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening 
criteria op aan de hand waarvan dergelijke 
aanvragen worden beoordeeld, stelt een 
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procedure op voor het voorleggen en 
beoordelen van dergelijke individuele 
aanvragen en voert regelingen in voor een 
onafhankelijke beroepsprocedure om een 
tweede behandeling van aanvragen die 
door het ECA zijn verworpen, mogelijk te 
maken.

Or. en
Motivering

Met deze amendementen (en daaruit voortvloeiende amendementen die hieronder staan) wordt 
ervoor gezorgd dat het verplichte uitwisselen van gegevens wordt uitgebreid tot informatie die 
afkomstig is van proeven op niet-gewervelde dieren. Het doel van OSOR is een verhoging van de 
gezondheids- en milieubescherming met een zo goed mogelijk gebruik van de middelen van het 
bedrijfsleven door tegen kosten alle risicogegevens te delen.
Onder uitzonderlijke omstandigheden moet het echter voor het ECA mogelijk zijn per geval van 
OSOR vrijgesteld te zijn.
Aanvulling op het OSOR-pakket.

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

Amendement 886
Artikel 23, lid -1 (nieuw)

-1. Fabrikanten of importeurs wisselen de 
informatie zoals bedoeld in artikel 9 bis, 
punten (vi) en (vii) voor 
registratiedoeleinden uit en stellen deze 
beschikbaar, zodat de duplicatie van studies 
wordt voorkomen.

Or. en
Motivering

Met deze amendementen (en daaruit voortvloeiende amendementen die hieronder staan) wordt 
ervoor gezorgd dat het verplichte uitwisselen van gegevens wordt uitgebreid tot informatie die 
afkomstig is van proeven op niet-gewervelde dieren. Het doel van OSOR is een verhoging van de 
gezondheids- en milieubescherming met een zo goed mogelijk gebruik van de middelen van het 
bedrijfsleven door tegen kosten alle risicogegevens te delen.
Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 887
Artikel 23, lid -1 (nieuw)

- 1. De vrijwillige fusie van consortia wordt 
gesteund opdat het aantal registraties per 
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stof wordt verminderd. Er moet een 
gemeenschappelijk gebruik van gegevens 
worden gemaakt tenzij een 
registratieplichtige zijn gegevens uit 
concurrentieoverwegingen als 
vertrouwelijk beschouwt.

Or. de
Motivering

Het OSOR (One Substance One Registration)-voorstel schrijft het verplicht delen van gegevens 
voor. Daardoor wordt weliswaar de registratie van stoffen vergemakkelijkt, maar er ontstaan 
aanzienlijke vraagstukken in verband met de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens. 
Het gedwongen prijsgeven van gegevens kan uitsluitend worden gerechtvaardigd met een hoger 
doel. De dierenbescherming is een dergelijk hoger rechtsgoed zodat bij proeven met gewervelde 
dieren het delen van gegevens gerechtvaardigd is, maar niet bij andere proeven.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 888
Artikel 23, lid 1

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

1. Bij wijze van uitzondering op artikel 1 
bis is het gemeenschappelijk gebruik van 
gegevens van proeven met gewervelde 
dieren verplicht. Om onnodige dierproeven 
te voorkomen worden voor de toepassing 
van deze verordening slechts als laatste 
middel proeven op gewervelde dieren 
uitgevoerd.

Or. de
Motivering

Het OSOR (One Substance One Registration)-voorstel schrijft het verplicht delen van gegevens 
voor. Daardoor wordt weliswaar de registratie van stoffen vergemakkelijkt, maar er ontstaan 
aanzienlijke vraagstukken in verband met de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens. 
Het gedwongen prijsgeven van gegevens kan uitsluitend worden gerechtvaardigd met een hoger 
doel. De dierenbescherming is een dergelijk hoger rechtsgoed zodat bij proeven met gewervelde 
dieren het delen van gegevens gerechtvaardigd is, maar niet bij andere proeven.

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

Amendement 889
Artikel 23, lid 1

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

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

Or. en
Motivering

Met deze amendementen (en daaruit voortvloeiende amendementen die hieronder staan) wordt 
ervoor gezorgd dat het verplichte uitwisselen van gegevens wordt uitgebreid tot informatie die 
afkomstig is van proeven op niet-gewervelde dieren. Het doel van OSOR is een verhoging van de 
gezondheids- en milieubescherming met een zo goed mogelijk gebruik van de middelen van het 
bedrijfsleven door tegen kosten alle risicogegevens te delen.
Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 890
Artikel 23, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het uitwisselen en/of de gezamenlijke 
indiening van informatie van proeven op 
gewervelde dieren en andere informatie die 
dierproeven kan voorkomen, is verplicht.

Or. en
Motivering

Gekoppeld aan het amendement op overweging 33 bis. Het is noodzakelijk in deze titel op te 
nemen dat het verplicht is gegevens van dierproeven en andere informatie die dierproeven kan 
voorkomen uit te wisselen om aan de informatieverplichtingen van deze verordening te voldoen, 
ten einde te waarborgen dat er geen duplicatie is van dierproeven. Met dit amendement wordt 
verder een consistente lijn bereikt met artikel 24, lid 5, tweede alinea en de verklaring dat "de 
uitwisseling van informatie verplicht is" in verband met dierproeven op blz. 10 van de 
toelichting.

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

Amendement 891
Artikel 23, lid 2

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

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

Or. en
Motivering

Belangrijk om onzekerheid voor bedrijven (met name MKB) te verminderen en de vorming van 
consortia te vergemakkelijken.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 892
Artikel 23, lid 2

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

2. De uitwisseling en gezamenlijke indiening 
van informatie overeenkomstig deze 
verordening betreft technische gegevens en 
in het bijzonder informatie over de 
intrinsieke eigenschappen van stoffen. Over 
hun marktoptreden, in het bijzonder over 
productiecapaciteiten, geproduceerde of 
omgezette hoeveelheden, ingevoerde 
hoeveelheden of marktaandelen, wisselen de 
registranten geen informatie uit. Indien ze 
zich aaneensluiten alsmede bij de 
administratie, houden de registranten zich 
aan de concurrentievoorschriften.
De Commissie regelt door middel van 
richtsnoeren de naleving van de 
concurrentievoorschriften bij de 
uitwisseling van gegevens.

Or. de
Motivering

Het OSOR (One Substance One Registration)-voorstel schrijft het verplicht delen van gegevens 
voor. Daardoor wordt weliswaar de registratie van stoffen vergemakkelijkt, maar er ontstaan 
aanzienlijke vraagstukken in verband met de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens. 
Het gedwongen prijsgeven van gegevens kan uitsluitend worden gerechtvaardigd met een hoger 
doel. De dierenbescherming is een dergelijk hoger rechtsgoed zodat bij proeven met gewervelde 
dieren het delen van gegevens gerechtvaardigd is, maar niet bij andere proeven.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Amendement 893
Artikel 23, lid 3

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

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

Or. en
Motivering

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

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 894
Artikel 23, lid 3

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

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

Or. en
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Motivering

Om een stimulans voor innovatie te behouden, moeten bedrijven de mogelijkheid hebben hun 
gegevens en bevindingen te beschermen en daarom moet voor de uitwisseling van deze gegevens 
een vergoeding worden betaald.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, 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 895
Artikel 23, lid 4

4. Ten aanzien van proeven waarbij geen 
gewervelde dieren betrokken zijn is deze 
titel uitsluitend op potentiële registranten 
van toepassing indien eerdere registranten 
een positieve verklaring in verband met 
punt x) van artikel 9, onder a), hebben 
ingediend.

schrappen

Or. en

Motivering

Met deze amendementen (en daaruit voortvloeiende amendementen die hieronder staan) wordt 
ervoor gezorgd dat het verplichte uitwisselen van gegevens wordt uitgebreid tot informatie die 
afkomstig is van proeven op niet-gewervelde dieren. Het doel van OSOR is een verhoging van de 
gezondheids- en milieubescherming met een zo goed mogelijk gebruik van de middelen van het 
bedrijfsleven door tegen kosten alle risicogegevens te delen.
Aanvulling op het OSOR-pakket (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt).
De schrapping van paragraaf 4 houdt nauw verband met en is een gevolg van het schrappen van 
artikel 9, letter a), punt x). De bedoeling is de beginselen van het verplicht uitwisselen van alle 
proefgegevens (waaronder die van niet-gewervelde dieren) in de doelstellingen en algemene 
voorschriften op te nemen. Dit punt is van bijzonder belang, vooral voor het MKB, waarvoor het 
aldus mogelijk zal zijn een aanzienlijke vermindering te bereiken van de kosten van maatregelen 
die door REACH vereist zijn (Vernola e.a.).
Het beginsel van de verplichte uitwisseling van alle proefgegevens (waaronder die van proeven 
op niet-gewervelde dieren) is gericht op de vermindering van de kosten van maatregelen die 
REACH van bedrijven verlangt, met name kleine en middelgrote bedrijven en is gekoppeld aan 
de schrapping van artikel 9, letter a), punt x) (Foglietta e.a.)

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 896
Artikel 23, lid 4 bis (nieuw)

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

Or. it
Motivering

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

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 897
Artikel 23 bis (nieuw)

Artikel 23 bis
1. Voor het uitvoeren van proeven op niet-
gewervelde dieren of het vaststellen van 
andere informatie kan de potentiële 
registrant zich ervan op de hoogte stellen of 
voor dezelfde stof reeds gegevens of andere 
informatie beschikbaar is. Samen met de 
aanvraag legt hij het ECA de volgende 
informatie voor:
a) zijn identiteit;
b) de identiteit van de stof zoals bedoeld in 
bijlage IV, punten 2.1 en 2.3;
c) voor welke informatieverplichtingen hij 
nieuwe studies zou moeten uitvoeren.
2. Indien het ECA over de zekerheid 
beschikt dat de potentiële registrant 
voornemens is de stof te produceren of te 
importeren, moet het onderzoeken of de 
Commissie reeds beschikt over de 
aangevraagde gegevens of andere 
informatie. Indien dit niet het geval is, 
vraagt het ECA bij de terzake bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten of deze over de 
gegevens of andere informatie beschikken. 
De autoriteiten van de lidstaten moeten het 
ECA hiervan binnen een maand op de 
hoogte stellen.
3. Het ECA deelt de potentiële registrant 
het resultaat van zijn onderzoek mede.
4. De potentiële registrant kan bij de 
vroegere registranten informatie over 
proeven zonder gewervelde dieren opvragen 
waarvoor de vroegere registranten een 
bevestigende verklaring voor de doeleinden 
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van artikel 9, letter a), onder x) hebben 
afgegeven.

Or. de
Motivering

Een afzonderlijke regeling voor het onderzoek naar en het uitwisselen van gegevens over 
proeven op niet-gewervelde dieren is noodzakelijk opdat ook daarvoor bij de autoriteiten 
beschikbare informatie kan worden opgevraagd. Met de hier beschreven regeling moet het 
mogelijk worden gemaakt dat informatie waarover de autoriteiten om andere redenen 
beschikken, b.v. dankzij onderzoeksprogramma's van de overheid, in de registratieprocedure 
kunnen worden gebruikt.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 898
Titel III, hoofdstuk 2, titel

REGELS VOOR NIET-GELEIDELIJK 
GEÏNTEGREERDE STOFFEN

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Or. it
Motivering

Met dit amendement moet een fout worden herstel in de Italiaanse versie van het 
Commissievoorstel.

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

Amendement 899
Artikel 24, lid 1

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

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

Or. en
Motivering

Amendement dat voortvloeit uit het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 900
Artikel 24, lid 3

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

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

a) zijn identiteit; a) zijn identiteit;

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

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

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

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

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

Or. de
Motivering

Het speelt geen doorslaggevende rol of in verband met de stof een registratie plaatsvond. 
Veeleer moet het onderzoek zich concentreren op de vraag of er resultaten van proeven met 
gewervelde dieren beschikbaar  zijn. Hierbij moet het ECA ook rekening houden met proeven die 
om andere redenen beschikbaar zijn (zie art. 23, lid 1(3)).
Bovendien zou de mededeling dat een stof reeds werd geregistreerd de potentiële registrant die 
een aanvraag indient reeds informatie opleveren die voor de concurrentie van belang is. Een 
dergelijke mogelijkheid om de markt te sonderen moet worden vermeden. Voor onderzoekstudies 
in verband met niet-gewervelde dieren geldt artikel 23 bis (nieuw).

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

Amendement 901
Artikel 24, lid 3, letter (a)

a) zijn identiteit; a) zijn identiteit onverminderd het bepaalde 
in de artikelen 115 en 116;

Or. it

Motivering

Om voor consequentie in de wetgeving te zorgen moet artikel 24 rekening houden met de 
bepalingen van de artikelen 115 en 116 in verband met toegang tot informatie. Dit amendement 
is gekoppeld aan de andere amendementen op de artikelen van Titel III: Uitwisseling van 
gegevens en voorkoming van onnodige proeven.

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

Amendement 902
Artikel 24, lid 3, letter (d)
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d) voor welke informatie-eisen hij andere 
nieuwe onderzoeken moet uitvoeren.

schrappen

Or. en
Motivering

Amendement dat voortvloeit uit het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 903
Artikel 24, lid 4

4. Indien de stof niet eerder is geregistreerd, 
stelt het ECA de potentiële registrant 
daarvan in kennis.

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

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij lid 3, alinea 1. Het sonderen van de markt moet worden voorkomen. 
Bovendien betekent de regeling een onnodige bureaucratische last voor het ECA. 
Het is belangrijk dat het ECA zich zekerheid verschaft over de vraag of de aanvrager inderdaad 
van plan is de stof te produceren (voorkomen van het sonderen van de markt).
Er wordt echter voor gezorgd dat de aanvrager te horen krijgt of bepaalde studies in verband 
met proeven op gewervelde dieren reeds beschikbaar zijn en of soortgelijke vragen door 
concurrenten werden gesteld. Deze laatste informatie is noodzakelijk opdat artikel 25 bis 
functioneert.

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

Amendement 904
Artikel 24, lid 4

4. Indien de stof niet eerder is geregistreerd, 
stelt het ECA de potentiële registrant 
daarvan in kennis.

4. Indien de stof niet minder dan 10 jaar
eerder is geregistreerd, stelt het ECA de 
potentiële registrant onverwijld in kennis 
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van de na(a)m(en) en adres(sen) van de 
vorige registrant(en) en van de 
samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de eventuele studies die reeds door hen zijn 
voorgelegd.
De beschikbare studies moeten 
overeenkomstig artikel 25 worden 
uitgewisseld met de potentiële registrant.

Or. en
Motivering

Amendement dat voortvloeit uit het OSOR-pakket.

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

Amendement 905
Artikel 24, lid 5

5. Indien de stof minder dan tien jaar 
eerder is geregistreerd, deelt het ECA de 
potentiële registrant onverwijld de namen 
en adressen mee van de eerdere 
registranten en stelt het hem op de hoogte 
van de eventueel reeds door hen ingediende 
relevante samenvattingen van onderzoeken 
of uitgebreide onderzoekssamenvattingen 
van onderzoeken met gewervelde dieren. 
Deze onderzoeken worden niet herhaald. 
Het ECA stelt de potentiële registrant 
tevens op de hoogte van de eventueel reeds 
door de eerdere registranten ingediende 
relevante samenvattingen of uitgebreide 
samenvattingen van onderzoeken waarbij 
geen gewervelde dieren betrokken zijn 
geweest en waarvoor de eerdere 
registranten een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
hebben ingediend.
Het ECA deelt de eerdere registranten 
tegelijkertijd de naam en het adres mee van 
de potentiële registrant.

schrappen

Or. en
Motivering

Amendement dat voortvloeit uit het OSOR-pakket (Guido Sacconi e.a.).
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Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat de verplichte uitwisseling van gegevens ook geldt 
voor informatie die afkomstig is van niet op dieren uitgevoerde proeven (Chris Davies).

Amendement ingediend door Chris Davies + 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 906
Artikel 24, lid 5

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

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

Deze onderzoeken worden niet herhaald. Deze onderzoeken worden niet herhaald. 

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

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

Or. en
Motivering

Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat de verplichte uitwisseling van gegevens ook geldt 
voor informatie die afkomstig is van niet op dieren uitgevoerde proeven (Chris Davies).
Dit amendement houdt nauw verband met en vloeit voort uit het amendement op artikel 9, letter 
a),m punt x). Het doel is het facultatieve karakter van het voorlichten van gegevens over proeven 
op niet-gewervelde dieren te elimineren door deze bepaling te schrappen. De verplichting 
toegang te verlenen tot gegevens is van vitaal belang voor het MKB (Vernola e.a.).
Het amendement heeft ook ten doel het beginsel van het verplicht uitwisselen van gegevens ook 
te laten gelden voor proeven op niet-gewervelde dieren met het oog op de bescherming van het 
MKB. Dit amendement houdt verband met de amendementen op de artikelen 9, letter a), punt x) 
en 23, lid 4 (Foglietta e.a.).



PE 357.820v01-00 14/103 AM\565932NL.doc

NL

Amendement ingediend door Liam Aylward, Avril Doyle

Amendement 907
Artikel 24, lid 5

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

5. Indien de stof minder dan tien jaar eerder 
is geregistreerd, deelt het ECA, tenzij 
openbaarmaking door de artikelen 102, 
115, lid 2 en 116 wordt beperkt, de 
potentiële registrant onverwijld de namen en 
adressen mee van de eerdere registranten en 
stelt het hem op de hoogte van de eventueel 
reeds door hen ingediende relevante 
samenvattingen van onderzoeken of
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
onderzoeken met gewervelde dieren. 

Deze onderzoeken worden niet herhaald. Deze onderzoeken worden niet herhaald. 

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

Het ECA stelt de potentiële registrant, tenzij 
openbaarmaking door de artikelen 102, 
115, lid 2 en 116 wordt beperkt, tevens op 
de hoogte van de eventueel reeds door de 
eerdere registranten ingediende relevante 
samenvattingen of uitgebreide 
samenvattingen van onderzoeken waarbij 
geen gewervelde dieren betrokken zijn 
geweest en waarvoor de eerdere registranten 
een positieve verklaring in verband met 
punt x) van artikel 9, onder a), hebben 
ingediend.

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

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

Or. en
Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat het onthullen van de identiteit van vorige registranten van 
een chemische stof beperkingen kent als gevolg van het feit dat vertrouwelijkheid moet worden 
betracht, zoals bedoeld in artikel 102, en zoals nader omschreven in de artikelen 115, lid 2 en 
116. Wegens de grote concurrentie in de elektronica-industrie is de samenstelling van een groot 
aantal chemische stoffen die in de productie worden gebruikt uiterst vertrouwelijk. De chemische 
"recepten" worden als intellectueel eigendom beschouwd. De openbaarmaking van het gebruik 
van een kritisch chemisch middel kan vertrouwelijke chemische informatie aan concurrenten 
onthullen over de processen waarvan een bepaalde fabrikant op zeker ogenblik gebruikmaakt en 
geeft de concurrent zelfs de mogelijkheid zijn proces op ander wijze in te richten. Daarom moet 
de identiteit van eerdere registranten aan nieuwe registranten tegen openbaarmaking worden 
beschermd. Hoewel het wenselijk is het aantal proeven op gewervelde dieren te beperken, kan 
dit niet geschieden ten koste van de onthulling van vertrouwelijke commerciële inforamtie over 
eerdere registranten. Het moet aan de eerdere registrant worden overgelaten te beslissen of hij 
zijn identiteit wil prijsgeven aan en zijn eerder proefdocumentatie wil delen met een nieuwe 
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registrant. Evenzeer geldt: als downstreamgebruikers de moeite doen een afzonderlijk 
downstreamgebruik te registeren, dan moet het niet verplicht zijn dat dit specifieke gebruik 
wordt onthuld aan de fabrikant van een chemische stof eerder in de toeleveringsketen als 
daardoor de bodem onder de afzonderlijke registratie zou wegvallen (Aylward).
In sommige sectoren kan het gebruik van bepaalde stoffen zeer vertrouwelijk zijn en kunnen de 
stoffen als intellectueel eigendom worden beschouwd. Onthullingen over het gebruik van één 
kritische chemische stof kan vertrouwelijke commerciële informatie aan concurrenten 
doorspelen en kan de concurrent ter herziening van zijn productieprocessen brengen. Het moet 
daarom aan de eerdere registrant worden overgelaten of hij zijn identiteit wil prijsgeven aan en 
zijn eerdere proefdocumentatie wil delen met een nieuwe registrant (Doyle).

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

Amendement 908
Artikel 24, lid 6

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

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

Or. en
Motivering

Amendement dat voortvloeit uit het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Liam Aylward, Avril Doyle

Amendement 909
Artikel 24, lid 6

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

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

Or. en
Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 24, lid 5 van dezelfde indiener (Aylward).
In sommige sectoren kan het gebruik van bepaalde stoffen zeer vertrouwelijk zijn en kunnen de 
stoffen als intellectueel eigendom worden beschouwd. Onthullingen over het gebruik van één 
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kritische chemische stof kan vertrouwelijke commerciële informatie aan concurrenten 
doorspelen en kan de concurrent ter herziening van zijn productieprocessen brengen. Het moet 
daarom aan de eerdere registrant worden overgelaten of hij zijn identiteit wil prijsgeven aan en 
zijn eerdere proefdocumentatie wil delen met een nieuwe registrant (Doyle).

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 910
Artikel 25, leden -1, -1 bis en -1 ter (nieuw)

-1) Indien er reeds resultaten beschikbaar 
zijn van proeven met gewervelde dieren of 
indien een andere registrant reeds is 
begonnen met de uitvoering van de studies, 
mag de potentiële registrant deze niet 
herhalen of uitvoeren.
-1 bis) In deze gevallen moet het ECA of de 
nationale autoriteit de eigena(a)r(en) van 
de gegevens over proeven op gewervelde 
dieren dan wel degene(n) die de proeven op 
gewervelde dieren uitvoer(t)(en) navragen 
of hij/zij zijn/hun identiteit willen 
openbaren. Bij toestemming moet het ECA 
de potentiële registrant onverwijld op de 
hoogte stellen van de naam en het adres 
van de eigena(a)r(en) van de gegevens over 
proeven op gewervelde dieren dan wel van 
degene(n) die de proeven op gewervelde 
dieren uitvoer(t)(en) en over de vraag of en, 
zo ja, welke relevante samenvattingen van 
onderzoeken of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van proeven op 
gewervelde dieren reeds werden 
voorgelegd.
- 1 ter) Wordt geen toestemming gegeven, 
dan moet het ECA de in de volgende leden 
beschreven procedure met inachtneming 
van de in artikel 116 bedoelde 
vertrouwelijkheid inleiden.

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

1. De potentiële registrant vraag in het geval 
dat toestemming door de vroegere 
registrant werd gegeven, de informatie over 
proeven op gewervelde dieren die hij voor 
zijn registratie nodig heeft bij deze(n) aan.
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positieve verklaring in verband met punt x) 
van artikel 9, onder a), hebben ingediend.

Or. de
Motivering

Op grond van het Commissievoorstel wordt aan de potentiële registrant die de aanvraag indient 
altijd de identiteit van de vroegere registrant meegedeeld. Deze regeling is in strijd met de 
bescherming van de identiteit van de vroegere registrant. Een automatische openbaarmaking 
van de identiteit is ook in artikel 116 niet vermeld. Veeleer moet de vraag of de identiteit bekend 
moet worden gemaakt per geval worden onderzocht. Met de hier voorgestelde regeling behoudt 
de eigenaar van onderzoeksgegevens de mogelijkheid zijn identiteit in individuele gevallen 
vertrouwelijk te houden.
Bovendien gaat het hier om de verduidelijking dat proeven op gewervelde dieren niet herhaald 
mogen worden. Vanwege het belang van dit  beginsel is een eigen regeling hier gerechtvaardigd.
De volgende leden bevatten regelingen in verband met een vertrouwelijke uitwisseling van 
gegevens en het delen van de kosten. Hiernaar wordt op deze plaats verwezen. Een dergelijke 
regeling heeft in de praktijk van de Duitse chemische industrie bewezen goed te werken.
De tot dusverre beoogde kostenloze toegang tot studies die tenminste 10 jaar eerder werden 
voorgelegd, is niet billijk. Het geldende recht voor het aanmelden van nieuwe stoffen voorziet 
alleen in het geval van de set basisgegevens in een gratis gebruik van aanmeldingsgegevens, 
maar niet voor de studies waaraan veel kosten waren verbonden.
Regelingen voor de uitwisseling van onderzoeksgegevens van niet op dieren uitgevoerde proeven 
zijn thans in artikel 23 bis (nieuw) opgenomen.

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

Amendement 911
Artikel 25, lid 1

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

1. In het geval van minder dan tien jaar 
eerder geregistreerde stoffen, als bedoeld in 
artikel 24, lid 4 en artikel 26, lid 3 bis en lid 
3 ter, verzoekt de potentiële registrant de 
eerdere registranten om de informatie die 
gebaseerd is op proeven die hij in verband 
met artikel 9, letter a), punten (vi) en (vii)
voor de registratie nodig heeft.

Or. en
Motivering

Amendement dat voortvloeit uit het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
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Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 912
Artikel 25, lid 1

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

1. In het geval van minder dan tien jaar 
eerder geregistreerde stoffen, als bedoeld in 
artikel 24, lid 5, verzoekt de potentiële 
registrant de eerdere registranten om de 
informatie die gebaseerd is op eerder 
uitgevoerde proeven op gewervelde dieren 
die hij voor de registratie nodig heeft. Hij 
kan de registranten ook vragen om 
informatie over proeven waarbij geen 
gewervelde dieren betrokken zijn geweest.

Or. it

Motivering

Dit amendement houdt nauw verband met en vloeit voort uit het amendement op artikel 9, letter 
a),m punt x) en artikel 24, lid 5. Het doel is het facultatieve karakter van het voorlichten van 
gegevens over proeven op niet-gewervelde dieren te elimineren door deze bepaling te schrappen. 
De verplichting toegang te verlenen tot gegevens is van vitaal belang voor het MKB (Vernola 
e.a.).
Het amendement heeft ook ten doel het beginsel van het verplicht uitwisselen van gegevens ook 
te laten gelden voor proeven op niet-gewervelde dieren met het oog op de bescherming van het 
MKB. Dit amendement houdt verband met de amendementen op de artikelen 9, letter a), punt x) 
en 23, lid 4 (Foglietta e.a.).

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 913
Artikel 25, lid 1

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

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

Deel van het OSOR (One Substance One Registration)-voorstel*. Het Commissievoorstel houdt 
in dat uitwisseling van gegevens over "proeven op gewervelde dieren" verplicht is. Met dit 
amendement wordt de horizon voor de uit te wisselen gegevens verruimd om het gehele systeem 
werkbaar en kostenefficiënt te maken.
* OSOR betekent in essentie:
Verplichte uitwisseling over proeven op gewervelde dieren en over proeven waarbij geen dieren 
betrokken zijn geweest. Hierdoor verminderen de kosten, terwijl de bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu verbetert.
Gezamenlijk voorleggen van een set informatie over de intrinsieke eigenschappen van elke stof om 
dezelfde redenen.
Delen van de kosten onder de registranten om te zorgen voor eerlijkheid, doorzichtigheid en niet-
discriminatie op een zo flexibel mogelijke manier.
OSOR verlangt van fabrikanten en importeurs dat zij toewerken naar een enkele set informatie over de 
intrinsieke eigenschappen van elke stof. Zo zullen de registranten de beschikbare gegevens ter 
beschikking stellen en toewerken naar overeenstemming over de beschikbare gegevens, zodat herhalingen 
van proeven worden voorkomen. Aangezien dit bij het Commissievoorstel niet het geval is, zou dit kunnen 
leiden tot het dupliceren van proeven en tot hogere kosten, zowel in termen van proefnemingen als 
administratie, met name voor kleine en middelgrote bedrijven.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 914
Artikel 25, leden 2, 3 en 4

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

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

3. Indien overeenstemming is bereikt over 
de uitwisseling van onderzoeken, wordt door 
de eerdere registranten binnen twee weken 
na ontvangst van de betaling een verklaring 
van toegang tot de betrokken onderzoeken 
aan de potentiële registrant verleend.

3. Indien overeenstemming is bereikt over 
de uitwisseling van onderzoeken, wordt door 
de eerdere registranten binnen twee weken 
na ontvangst van de betaling een verklaring 
van toegang tot de betrokken onderzoeken 
aan de potentiële registrant verleend.

De nieuwe registrant verwijst in zijn 
registratiedossier naar die onderzoeken en 
dient de verklaring van toegang van de 
eerdere registranten in.

De nieuwe registrant verwijst in zijn 
registratiedossier naar die onderzoeken en 
dient de verklaring van toegang van de 
eerdere registranten in.

4. Indien geen overeenstemming wordt 4. Indien geen overeenstemming wordt 
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bereikt, kan de potentiële registrant het ECA 
en de eerdere registranten daarvan ten 
minste een maand nadat hij van het ECA de 
naam en het adres van de eerdere 
registranten heeft ontvangen op de hoogte 
stellen.

bereikt, brengt de potentiële registrant het 
ECA en de eerdere registranten daarvan ten 
minste een maand nadat hij van het ECA de 
naam en het adres van de eerdere 
registranten heeft ontvangen op de hoogte, 
dan wel van het feit dat hij van de 
registratieprocedure afziet.

Or. de
Motivering

Dit artikel geldt uitsluitend voor proeven op gewervelde dieren; voor proeven waarbij geen 
gewervelde dieren betrokken zijn geweest, zij verwezen naar artikel 23 bis. Een duidelijker 
regeling om duidelijk te maken dat de potentiële registrant ertoe verplicht is het ECA op de 
hoogte te stellen zolang hij vasthoudt aan zijn voornemen tot registratie over te gaan. Het ECA 
moet de mogelijkheid worden geboden eventuele latere potentiële registranten in contact te 
brengen met de potentiële registrant die een aanvraag heeft ingdiend.

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 915
Artikel 25, lid 3, alinea 1

3. Indien overeenstemming is bereikt over 
de uitwisseling van onderzoeken, wordt door 
de eerdere registranten binnen twee weken 
na ontvangst van de betaling een verklaring 
van toegang tot de betrokken onderzoeken 
aan de potentiële registrant verleend.

3. Indien overeenstemming is bereikt over 
de uitwisseling van onderzoeken zoals 
bedoeld in lid 1, wordt door de eerdere 
registranten binnen twee weken na ontvangst 
van de betaling een verklaring van toegang 
tot de betrokken onderzoeken aan de 
potentiële registrant verleend.

Or. it
Motivering

Met dit amendement wordt naar invoering gestreefd van het beginsel van het verplicht 
uitwisselen van gegevens in geval van proeven op niet-gewervelde dieren zodat het MKB wordt 
beschermd. Dit amendement is gekoppeld aan de amendementen op de artikelen 9, letter a), punt 
x) en 23, lid 4 (Foglietta e.a.).

Dit amendement houdt nauw verband met en vloeit voort uit de amendement op artikel 9, letter 
a),m punt x), 24, lid 4 en 25, lid 1. Het doel is het facultatieve karakter van het voorlichten van 
gegevens over proeven op niet-gewervelde dieren te elimineren door deze bepaling te schrappen. 
De verplichting toegang te verlenen tot gegevens is van vitaal belang voor het MKB (Vernola 
e.a.).

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

Amendement 916
Artikel 25, lid 4
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4. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, kan de potentiële registrant het ECA 
en de eerdere registranten daarvan ten 
minste een maand nadat hij van het ECA de 
naam en het adres van de eerdere 
registranten heeft ontvangen op de hoogte
stellen.

4. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, verstrekt de potentiële registrant aan
de eerdere registranten de relevante 
informatie en kan hij ten minste een maand 
nadat hij van het ECA de naam en het adres 
van de eerdere registranten heeft ontvangen 
bij het ECA een verzoek indienen om de 
billijke betaling die aan de eerdere 
registranten verschuldigd is 
overeenkomstig lid 6 hieronder vast te
stellen.

Or. it
Motivering

Om de procedure om toegang tot de gegevens te krijgen te bespoedigen en te stroomlijnen, is het 
beter dat het ECA bemiddelt en aldus wordt eveneens een bepaalde mate van vertrouwelijkheid 
van de gegevens gewaarborgd.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 917
Artikel 25, lid 4

4. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, kan de potentiële registrant het ECA 
en de eerdere registranten daarvan ten 
minste een maand nadat hij van het ECA de 
naam en het adres van de eerdere 
registranten heeft ontvangen op de hoogte 
stellen.

4. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, kan de potentiële registrant het ECA 
en de eerdere registranten daarvan ten 
minste een maand nadat hij van het ECA de 
naam en het adres van de eerdere 
registranten heeft ontvangen op de hoogte 
stellen. Ten aanzien van studies waarbij 
proeven zijn betrokken op gewervelde 
dieren en andere studies waardoor 
dierproeven kunnen worden voorkomen, is 
de potentiële registrant hiertoe verplicht.

Or. en

Motivering

Om te zorgen dat voldaan wordt aan de verplichting gegevens over dierproeven uit te wisselen 
en het dupbliceren van proeven te voorkomen, mag de potentiële registrant niet de mogelijkheid 
krijgen het ECA er niet van op de hoogte te stellen dat er geen overeenstemming werd bereikt en 
vervolgens dierproeven weer opnieuw uit te voeren.

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

Amendement 918
Artikel 25, lid 4

4. Indien geen overeenstemming wordt 4. Indien geen overeenstemming wordt 
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bereikt, kan de potentiële registrant het ECA 
en de eerdere registranten daarvan ten 
minste een maand nadat hij van het ECA de 
naam en het adres van de eerdere 
registranten heeft ontvangen op de hoogte 
stellen.

bereikt, kan de potentiële registrant het ECA 
ten minste een maand nadat hij van het ECA 
de naam en het adres van de eerdere 
registranten heeft ontvangen verzoeken om 
vaststelling overeenkomstig lid 6 van de 
billijke betaling die aan de vorige registrant 
is verschuldigd, terwijl hij tevens de vorige 
registranten van dit verzoek op de hoogte 
stelt.

Or. it

Motivering

Het ECA moet een rol spelen bij de uitwisselingsprocedure van informatie om de gang van zaken 
te bespoedigen en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 919
Artikel 25, lid 5

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) 50% van de door 
hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald.

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant, en in 
ieder geval in verband met studies waarbij 
proeven op gewervelde dieren waren 
betrokken en andere studies die 
dierproeven kunnen voorkomen, besluit het 
ECA dat het hem, naar gelang van het geval, 
de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) het in artikel 25, 
lid 8 bis omschreven bedrag te hebben 
betaald.

Or. en

Motivering

Om te zorgen dat voldaan wordt aan de verplichting gegevens over dierproeven uit te wisselen 
en het dupliceren van proeven te voorkomen, mag de potentiële registrant niet de mogelijkheid 
krijgen het ECA er niet van op de hoogte te stellen dat er geen overeenstemming werd bereikt en 
vervolgens dierproeven weer opnieuw uit te voeren.
Het maakt een vreemde indruk dat iedere potentiële registrant 50% van de oorspronkelijke 
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kosten van de proeven moet betalen, los van het geproduceerde volume en het aantal potentiële 
of eerdere registranten. In artikel 25, lid 8 bis (nieuw) is een mechanisme opgenomen voor een 
evenwichtiger verdeling van de oorspronkelijke kosten van een studie.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Amendement 920
Artikel 25, lid 5

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) 50% van de door 
hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald.

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) een evenredig deel
van de door hem (hen) opgegeven kosten te 
hebben betaald.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan het amendement op artikel 10, lid 2. De nieuwe registrant moet niet verplicht 
worden 50% van de kosten te betalen aan vorige registranten zoals momenteel wordt 
voorgesteld voor niet geleidelijk geïntegreerde stoffen. De regels voor de verdeling van de 
kosten voor niet geleidelijk geïntegreerde stoffen moeten hetzelfde zijn als voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen (zie art. 28, lid 3). Er is geen reden voor een verschil in het 
kostenverdelingssysteem voor deze twee soorten stoffen.
Gekoppeld aan de amendementen op de artikelen 10, lid 2, 17, lid 2 en 25, lid 6 (Oomen-Ruijten 
e.a.).
Als bepaald wordt dat de kosten slechts tot 50% kunnen worden terugbetaald, wordt ook de 
stimulans voor het vormen van consortia beperkt tot consortia van twee partijen. Alleen een 
consortium dat uit twee leden bestaat, zal voordeel van zijn formatie hebben. Als de kosten 
echter voor evenredige delen worden betaald, dan wordt de zaak ook attractiever voor grotere 
consortia (Seeber).

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 921
Artikel 25, lid 5



PE 357.820v01-00 24/103 AM\565932NL.doc

NL

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) 50% van de door 
hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald.

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) een door het ECA 
vastgesteld bedrag te hebben betaald.

Or. it

Motivering

De kosten moeten billijk en proportioneel worden verdeeld op grond van besluiten die door het 
ECA worden genomen. Dit amendement staat in verband met de andere amendementen op de 
artikelen van titel III: Uitwisseling van gegevens en voorkomen van onnodige proeven.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 922
Artikel 25, leden 5 en 5 bis (nieuw)

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) 50% van de door 
hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald.

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) een aandeel in de 
door hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald die overeenkomstig lid 5 bis worden 
berekend.

5 bis. De verdeling van de werkelijke kosten 
die de oorspronkelijke registrant(en) 
heeft/hebben betaald, wordt naar 
evenredigheid van de productieomvang van 
iedere partij berekend.
Indien de oorspronkelijke totale kosten 
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reeds tussen twee of meer registranten zijn 
verdeeld, betaalt iedere volgende potentiële 
registrant(en) iedere registrant een 
evenredig deel van zijn bijdrage in de 
kosten.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt een mechanisme in het leven geroepen voor een eerlijke verdeling van de 
oorspronkelijke kosten van proefnemingen, onafhankelijk van het aantal registranten en het 
tijdstip waarop volgende registraties plaatsvinden.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 923
Artikel 25, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Als de potentiële registrant zijn 
aandeel in de kosten van een studie waarbij 
proeven op gewervelde dieren waren 
betrokken of een andere studie waarmee 
dierproeven kunnen worden voorkomen 
niet betaalt, kan hij zijn stof niet laten 
registreren.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan het amendement op overweging 39 bis. Om te zorgen dat voldaan wordt aan de 
verplichting gegevens over dierproeven uit te wisselen en het dupliceren van proeven te 
voorkomen, mag de potentiële registrant niet de mogelijkheid krijgen het ECA er niet van op de 
hoogte te stellen dat er geen overeenstemming werd bereikt en vervolgens dierproeven weer 
opnieuw uit te voeren.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 924
Artikel 25, lid 6

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen. Door de eerdere 

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant, en in ieder geval in verband met 
studies waarbij proeven op gewervelde 
dieren zijn betrokken en andere studies 
waarmee dierproeven kunnen worden 
voorkomen om naar gelang van het geval de 
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registranten kan 50% van de kosten op de 
potentiële registrant worden gevorderd; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen, of de resultaten 
daarvan. Door de eerdere registranten kan 
50% van de kosten op de potentiële 
registrant worden gevorderd; die vordering 
is afdwingbaar voor de nationale rechter. 

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan het amendement op artikel 25, lid 5 van dezelfde indiener. Om te zorgen dat 
voldaan wordt aan de verplichting gegevens over dierproeven uit te wisselen en het dupliceren 
van proeven te voorkomen, mag de potentiële registrant niet de mogelijkheid krijgen het ECA er 
niet van op de hoogte te stellen dat er geen overeenstemming werd bereikt en vervolgens 
dierproeven weer opnieuw uit te voeren. De toevoeging van de woorden "of de resultaten 
daarvan" is een redactionele verbetering om de tekst conform aan lid 5 te maken.

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 925
Artikel 25, lid 6

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen. Door de eerdere 
registranten kan 50% van de kosten op de 
potentiële registrant worden gevorderd; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen. Door de eerdere 
registranten kan een evenredig aandeel in
van de kosten op de potentiële registrant 
worden gevorderd; die vordering is 
afdwingbaar voor de nationale rechter. 

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan het amendement op de artikelen 10, lid 2, 17, 2 en 25, lid 5 van dezelfde 
indieners (zie motivering van die amendementen).



AM\565932NL.doc 27/103 PE 357.820v01-00

NL

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

Amendement 926
Artikel 25, lid 6

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen. Door de eerdere 
registranten kan 50% van de kosten op de 
potentiële registrant worden gevorderd; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen. Door de eerdere 
registranten kan een door het ECA 
vastgesteld bedrag van de potentiële 
registrant worden gevorderd; die vordering 
is afdwingbaar voor de nationale rechter. 

Or. it

Motivering

De kosten moeten billijk en proportioneel worden verdeeld op grond van besluiten die door het 
ECA worden genomen. Dit amendement staat in verband met de andere amendementen op de 
artikelen van titel III: Uitwisseling van gegevens en voorkomen van onnodige proeven.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 927
Artikel 25, lid 6

6. Indien de potentiële registrant en het ECA 
door de eerdere registranten niet binnen de 
in lid 5 vastgestelde uiterste termijn op de 
hoogte worden gesteld van de kosten, besluit 
het ECA op verzoek van de potentiële 
registrant om naar gelang van het geval de 
samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken aan de potentiële registrant ter 
beschikking te stellen. Door de eerdere 
registranten kan 50% van de kosten op de 
potentiële registrant worden gevorderd; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

5. De eerdere registrant(en) heeft (hebben) 
vanaf het moment van ontvangst van de in 
lid 4 bedoelde informatie een maand de tijd 
om de potentiële registrant en het ECA op de 
hoogte te stellen van de door hem voor het 
betrokken onderzoek gemaakte kosten. Op 
verzoek van de potentiële registrant besluit 
het ECA dat het hem, naar gelang van het 
geval, de samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van de betrokken 
onderzoeken of de resultaten ervan ter 
beschikking stelt, nadat hij heeft aangetoond 
de eerdere registrant(en) een aandeel in de 
door hem (hen) opgegeven kosten te hebben 
betaald die overeenkomstig lid 5 bis worden 
berekend.

Or. en
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Motivering

Hiermee wordt een mechanisme in het leven geroepen voor een eerlijke verdeling van de 
oorspronkelijke kosten van proefnemingen, onafhankelijk van het aantal registranten en het 
tijdstip waarop volgende registraties plaatsvinden.

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 928
Artikel 25, lid 8

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

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

Or. it

Motivering

De termijn moet een weerspiegeling zijn van de tijd die werkelijk noodzakelijk is om de 
experimenten uit te voeren en de relevante gegevens te verzamelen. Dit amendement is 
gekoppeld aan de amendementen op de artikelen uit titel III: Uitwisseling van gegevens en 
voorkomen van onnodige proeven.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 929
Artikel 25, lid 8

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

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

Or. fr

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 930
Artikel 25, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. De bijdrage aan de kosten per partij 
wordt berekend door de werkelijke door de 
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oorspronkelijke registrant of registranten 
voor de betrokken studie betaalde kosten te 
delen door het aantal registranten voor 
dezelfde stof, hetzelfde gebruik en hetzelfde 
tonnage. Eventuele volgende potentiële 
registranten moeten de vorige registrant of 
registranten een bedrag betalen dat gelijk is 
aan de oorspronkelijke totale kosten 
gedeeld door het nieuwe aantal 
registranten.
Indien de oorspronkelijke totale kosten 
reeds gedeeld zijn onder twee of meer 
registranten, betalen de potentiële 
registranten iedere registrant een gelijk 
deel van zijn bijdrage aan de kosten.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt een mechanisme in het leven geroepen voor een eerlijke verdeling van de 
oorspronkelijke kosten van proefnemingen, onafhankelijk van het aantal registranten en het 
tijdstip waarop volgende registraties plaatsvinden.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 931
Artikel 25 bis (nieuw)

Artikel 25 bis
1. Indien de stof nog niet werd 
geregistreerd en de vereiste gegevens en 
informatie niet anderszins beschikbaar zijn, 
deelt het ECA de potentiële de potentiële 
registrant of registranten mede dat de 
vereiste informatie nog niet beschikbaar is. 
Indien verscheidene potentiële registranten 
naar de stof hebben geïnformeerd, moet het 
ECA de potentiële registranten allereerst in 
de gelegenheid stellen te zeggen of zij toch 
tot registratie willen overgaan. Indien dit 
het geval is, stelt het ECA de potentiële 
registranten op de hoogte van de naam en 
het adres van de andere partij of partijen. 
Indien een van de potentiële registranten 
verzoekt om vertrouwelijke behandeling 
van zijn identiteit dan wordt deze niet 
geopenbaard aan de andere potentiële 
registranten.
2. De ontbrekende proef met gewervelde 
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dieren mag slechts eenmaal worden 
uitgevoerd.
3. De potentiële registranten moeten al het 
nodige doen om tot overeenstemming te 
komen over de vraag wie de studie voor 
allen gemeenschappelijk uitvoert. Het ECA 
neemt een besluit voor de potentiële 
registrant wiens identiteit vertrouwelijk 
blijft.
Indien binnen twee maanden vanaf de 
kennisgeving door het ECA geen 
overeenstemming wordt bereikt tussen de 
potentiële registranten, moet dit aan het 
ECA worden meegedeeld. In dit geval 
beslist het ECA wie de studie voor allen 
gemeenschappelijk uitvoert. De kosten van 
de studie worden door de potentiële 
registranten gelijkelijk gedragen.
4. De leden 2 en 3 gelden ook voor gevallen 
waarin proeven op gewervelde dieren 
overeenkomstig titel VI moeten worden 
uitgevoerd.

Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat alleen aan de producenten die werkelijk de 
registratieprocedure willen handhaven wederzijds hun identiteit wordt onthuld.
Bovendien wordt voor de uitzonderingssituaties waarin een potentiële registrant verlangt dat 
zijn identiteit geheim blijft, de mogelijkheid in het leven geroepen de proeven desondanks 
gemeenschappelijk te nemen.
Ook in gevallen waarin de proef op gewervelde dieren nog niet werd uitgevoerd, is het zaak 
dergelijke proeven te voorkomen. Hierin voorziet het Commissievoorstel niet (art. 28, lid 2, 
tweede alinea voorkomt niet dat parallelle studies met gewervelde dieren worden uitgevoerd).
Regelingen voor gevallen waarin niet tot overeenstemming wordt gekomen, zijn noodzakelijk 
omdat voor het eerst een verplichting in het leven wordt geroepen voor het gemeenschappelijk 
nemen van proeven op gewervelde dieren.
Principieel moeten voor alle stoffen dezelfde regelingen gelden in verband met het 
gemeenschappelijk nemen van proeven op gewervelde dieren. Daarmee kan artikel 50 vervallen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 932
Artikel 25 ter (nieuw)

Artikel 25 ter
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Bevoegdheid en rechtsbescherming
1. Indien niet anderszins geregeld, berust 
de bevoegdheid voor beslissingen 
overeenkomstig deze titel bij het ECA.
2. Tegen de besluiten van het ECA op 
grond van deze titel kan overeenkomstig het 
in de artikelen 87, 88 en 89 bepaalde 
beroep worden aangetekend.

Or. de

Motivering

De bevoegdheid van het ECA moet duidelijkheidshalve uitdrukkelijk voor de gehele titel III 
worden genoemd. In plaats van een puntsgewijze opsomming moet het recht  van beroep hier 
centraal worden vastgelegd.

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

Amendement 933
Artikel 26

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

1. Binnen 18 maanden na inwerkingtreding 
van REACH gaan alle bedrijven die 
geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar 
produceren of importeren over tot 
preregistratie van deze stoffen bij het ECA.
Om gebruik te kunnen maken van de in 
artikel 21 beschreven overgangsregeling 
moet elke potentiële registrant van een 
geleidelijk geïntegreerde stof de volgende 
informatie in de overeenkomstig artikel 108 
door het ECA gespecificeerde structuur bij 
het ECA indienen:

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

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

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

b) zijn naam en adres en de naam van de 
contactpersoon of zijn gevolmachtigde; 
producenten of importeurs mogen erom 
verzoeken de bedrijfsnaam overeenkomstig 
artikel 116 als vertrouwelijk te 
beschouwen;

c) de beoogde termijn voor de 
registratie/hoeveelheidsklasse;

c) de beoogde termijn voor de 
registratie/hoeveelheidsklasse;

d) een aanduiding van de eventuele fysisch-
chemische, toxicologische en 

d) een aanduiding van de eigendom van 
studies (per studietype) over de eventuele 
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ecotoxicologische 
eindpunten/eigenschappen waarvoor hij 
over relevante onderzoeken of informatie 
beschikt ten behoeve van de informatie-
eisen voor registratie;

fysisch-chemische, toxicologische en 
ecotoxicologische eindpunten, gebaseerd op 
proefnemingen op gewervelde dieren ten 
behoeve van de informatie-eisen voor 
registratie;

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

e) indicatie van eventuele belangstelling 
zich bij een consortium aan te sluiten.

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

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
uiterlijk ingediend binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening:

a) de in artikel 21, lid 1, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 000 ton of meer per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd;
b) de in artikel 21, lid 2, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd.

2 bis. Het ECA publiceert binnen een 
maand na afronding van de 
preregistratiefase de lijst van de in artikel 
26, lid 1 vermelde stoffen met vermelding 
van de naam van de stof, het CAS-nummer 
en een antwoord op de vraag of tenminste 
één producent of importeur binnen vijf jaar 
moet registreren.
2 ter. Binnen zes maanden na publicatie 
van de lijst van de geleidelijk geïntegreerde 
stoffen kunnen producenten of importeurs 
overeenkomstig lid 2 bis in uitzonderlijke 
gevallen het ECA op de hoogte brengen 
van aanvullingen of correcties. Zij moeten 
een rechtvaardiging geven van het feit dat 
zij gebruikmaken van de verlengde termijn. 
Het ECA publiceert opnieuw de definitieve 
lijst van geleidelijk geïntegreerde stoffen 
binnen een maand.

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

vereiste informatie niet indienen, kunnen 
zich niet op artikel 21 beroepen.

4. Fabrikanten en importeurs die 
geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden van minder dan 1 ton per 
jaar vervaardigen of invoeren, alsmede 
downstreamgebruikers, kunnen de in lid 1
bedoelde informatie in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur bij het ECA indienen.

4. Ten aanzien van stoffen die zijn 
opgenomen in de definitieve lijst welke in 
lid 2 bis is genoemd, moet iedere eignaar 
van studies waarbij gewervelde dieren 
betrokken zijn geweest, de in de leden 1 bis, 
ter en quater bedoelde informatie in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur bij het ECA 
indienen.

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

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

Or. en

Motivering

Na 18 maanden zullen alle stoffen die onder REACH vallen, geïdentificeerd zijn (bespoediging 
van het proces). Hierdoor krijgen alle eigenaars van gegevens veel meer mogelijkheden tot
uitwisseling van hun gegevens en kunnen alle registranten beter consortia vormen, waardoor het 
doel van het voorkomen van onnodige dierproeven wordt ondersteund.
Met deze inventarislijst wordt de uitwisseling van informatie en het vrijwillig formeren van 
consortia in het gehele bedrijfsleven vergemakkelijkt, dit geldt voor zowel voor grote en kleine 
bedrijven die dezelfde stof produceren of importeren, onafhankelijk van de omvang. Het biedt 
fabrikanten van kleine hoeveelheden ook de gelegenheid vroeger en op vrijwillige basis te 
registreren. Bedrijven die stoffen produceren in kleinere hoeveelheden - waarvan een groot 
gedeelte MKB's - zullen gevraagd worden eerder tot preregistratie over te gaan dan in het 
Commissievoorstel is voorgeschreven. De preregistratie volgens een uniforme procedure stelt 
echter alle registranten in staat de coproducenten/importeurs en potentiële 
downstreamgebruikers te identificeren die eventueel aan consortia willen deelnemen. Zelfs 
wanneer MKB's niet aan het allereerste begin van het proces tot consortia willen toetreden, 
zullen ze in ieder geval over de kans beschikken dit te doen, maar ze kunnen ook later 
registreren. Om doorzichtigheid bij het registratieproces zelf te bereiken, is het voldoende als 
MKB's een "postkaart" preregistratie aan het ECA zenden.
De verklaring dat men voornemens is tot registratie over te gaan en waarbij proefresultaten van 
proeven op gewervelde dieren een rol spelen, zullen in de meeste gevallen resulteren in een 
gezamenlijke registratie, waarbij de bedrijven de vrijheid behouden hun belangrijkste 
commerciële belangen te beschermen als ze dat noodzakelijk achten.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 934
Artikel 26, leden 1 en 2

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

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

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

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

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

b) zijn naam en adres en de naam van de 
contactpersoon of van hun 
vertegenwoordiger; fabrikanten of 
importeurs kunnen verlangen dat de naam 
van de firma overeenkomstig artikel 116 
vertrouwelijk wordt behandeld;

c) de beoogde termijn voor de 
registratie/hoeveelheidsklasse;

c) de beoogde hoeveelheidsklasse;

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

d) eventueel een aanduiding van de 
eigendom van studies (volgens het soort 
van de studies) over de toxicologische en 
ecotoxicologische eindpunten bij proeven op 
gewervelde dieren ten behoeve van de 
informatie-eisen voor registratie;

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

e) een verwijzing naar interesse voor 
toetreding tot een consortium.

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

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend uiterlijk binnen 18 maanden na 
inwerkingtreding van deze verordening:

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

Binnen een maand na afronding van de 
preregistratiefase publiceert het ECA de 
lijst van de overeenkomstig artikel 26, lid 1 
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jaar worden vervaardigd of ingevoerd;
b) de in artikel 21, lid 2, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd.

aangemelde stoffen met vermelding van de 
aanduiding van de stof en het CAS-
nummer en geeft daarbij aan of tenminste 
één fabrikant of importeur binnen vijf jaar 
tot registratie moet overgaan.

Or. de

Motivering

Door de veranderingen in artikel 26 wordt een uniforme preregistratie en daarmee een uniform 
stofregister na 18 maanden in het leven geroepen. Daardoor wordt meer zekerheid voor de 
planning door fabrikanten, verwerkers, gebruikers en autoriteiten bereikt. De verdere 
veranderingen houden verband met een verduidelijking van de vereiste gegevens in verband met 
de preregistratie. Hierdoor worden onder meer de bescherming van de eigendom van 
proefgegevens verbeterd en wordt tevens de vorming van consortia vergemakkelijkt. Daardoor 
kunnen ook verdere dierproeven worden voorkomen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 935
Artikel 26, lid 1

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

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

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

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

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

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

c) de beoogde termijn voor de 
registratie/hoeveelheidsklasse;

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

d) een aanduiding van de eventuele fysisch-
chemische, toxicologische en 
ecotoxicologische 
eindpunten/eigenschappen waarvoor hij 
over relevante onderzoeken of informatie 
beschikt ten behoeve van de informatie-

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

e) een verklaring dat de onder d) bedoelde 
onderzoeken al dan niet proeven op 
gewervelde dieren omvatten, en indien dit 
niet het geval is, of hij overweegt bij zijn 
registratie een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
in te dienen.

e) de overeenkomstig artikel 9, letter a), 
punt iv) voor te leggen informatie voor de 
indeling en het merken van de stof;
e bis) voorstellen voor verder stofonderzoek 
om duidelijkheid te verkrijgen over een 
bekend of niet uit te sluiten risico, 
voorzover dit de fabrikant of importeur 
bekend is, en

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

e ter) een voorstel overeenkomstig artikel 9, 
letter c) hoe de stof zou kunnen worden 
ingedeeld.

Or. de

Motivering

Uitgaand van het beginsel "one substance - one registration" moeten voor de risicogeleide 
preregistratie de informatieverplichtingen worden veranderd. Tevens behoeven echter wegens de 
centrale coördinerende rol van het ECA niet alle gegevens door iedere fabrikant en importeur te 
worden voorgelegd, wat de fabrikanten en importeurs, vooral als het om kleine en middelgrote 
ondernemingen gaat, duidelijk ontlast. De eerste kostenbijdrage wordt reeds op het tijdstip van 
de preregistratie gevraagd, omdat het ECA hier reeds werk verricht. De hoogte van de kosten 
voor de registratie kan daardoor eventueel worden beperkt. De gegevens worden door het ECA 
gerelateerd aan de stoffen in stoflijsten opgenomen. Dit amendement houdt verband met de 
amendementen op de leden 2 t/m 5 van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 936
Artikel 26, lid 1, letter c bis (nieuw)

c bis) de mate van persistentie, de BCF 
waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de 
NOEC waarde voor (eco)toxiciteit;

Or. nl

Motivering

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (pakket prioriteit Blokland).

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

Amendement 937
Artikel 26, lid 1, letter d)

d) een aanduiding van de eventuele fysisch-
chemische, toxicologische en 

schrappen
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ecotoxicologische 
eindpunten/eigenschappen waarvoor hij 
over relevante onderzoeken of informatie 
beschikt ten behoeve van de informatie-
eisen voor registratie;

Or. en

Motivering

Het doel van OSOR is ervoor te zorgen dat alle beschikbare informatie over de stof ter 
beschikking wordt gesteld aan de registrant(en) voor de desbetreffende uiterste termijnen voor 
registratie om de herhaling van proeven, vooral op gewervelde dieren, te voorkomen. Deze 
amendementen op artikel 26 en het opnemen van een nieuw artikel 26 bis waarborgen dat 
bestaande gegevens beschikbaar worden gesteld na de publicatie van een lijst van het ECA van 
stoffen die gepreregistreerd zijn. Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 938
Artikel 26, lid 1, letter d

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

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

Or. nl

Motivering

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 939
Artikel 26, lid 1, letter d bis (nieuw)

(d bis) resultaten van de proeven inzake 
persistentie* en bioaccumuleerbaarheid**;
* Degradatietest zoals opgenomen in punt 7.2 van 
bijlage VI

** Afscheidingscoëfficiënt n-octanol/water, zoals 
opgenomen in punt 56.8 van bijlage V

Or. en
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Motivering

Dit amendement ondersteunt het amendement op artikel 21, lid 1 van resp. de rapporteur en de 
indieners van dit amendement.
Persistente en bioaccumuleerbare stoffen zijn een onderwerp van bijzondere zorg. Deze 
eigenschappen zijn snel en gemakkelijk te identificeren en moeten daarom bij de preregistratie-
eisen worden opgenomen. Zo zou het mogelijk zijn dergelijke stoffen bij de eerste registratiefase 
te voegen. Dit is ook noodzakelijk om te zorgen voor coherentie met de verlening van 
vergunningen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan stoffen met PBT en vPvB-eigenschappen 
(zie art. 55, lid 3).

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

Amendement 940
Artikel 26, lid 1, letter e)

e) een verklaring dat de onder d) bedoelde 
onderzoeken al dan niet proeven op 
gewervelde dieren omvatten, en indien dit 
niet het geval is, of hij overweegt bij zijn 
registratie een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
in te dienen.

schrappen

Or. en
Motivering

Het doel van OSOR is ervoor te zorgen dat alle beschikbare informatie over de stof ter 
beschikking wordt gesteld aan de registrant(en) voor de desbetreffende uiterste termijnen voor 
registratie om de herhaling van proeven, vooral op gewervelde dieren, te voorkomen. Deze 
amendementen op artikel 26 en het opnemen van een nieuw artikel 26 bis waarborgen dat 
bestaande gegevens beschikbaar worden gesteld na de publicatie van een lijst van het ECA van 
stoffen die gepreregistreerd zijn. Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 941
Artikel 26, lid 1, letter e)

(e) een verklaring dat de onder d) bedoelde 
onderzoeken al dan niet proeven op 
gewervelde dieren omvatten, en indien dit 
niet het geval is, of hij overweegt bij zijn 
registratie een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
in te dienen.

(e) een verklaring dat de onder c bis) en d) 
bedoelde onderzoeken al dan niet proeven 
op gewervelde dieren omvatten, en indien 
dit niet het geval is, of hij overweegt bij zijn 
registratie een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
in te dienen.

Or. nl
Motivering

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 



AM\565932NL.doc 39/103 PE 357.820v01-00

NL

voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (pakket prioriteit Blokland).

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

Amendement 942
Artikel 26, lid 1, letter e)

e) een verklaring dat de onder d) bedoelde 
onderzoeken al dan niet proeven op 
gewervelde dieren omvatten, en indien dit 
niet het geval is, of hij overweegt bij zijn 
registratie een positieve verklaring in 
verband met punt x) van artikel 9, onder a), 
in te dienen.

e) een verklaring dat de onder d) bedoelde 
onderzoeken al dan niet proeven op 
gewervelde dieren omvatten.

Or. it

Motivering

Dit amendement houdt nauw verband met en vloeit voort uit het amendement op artikel 9, letter 
a), punt x), artikel 24, lid 5 en artikel 25, lid 1. Het doel is het facultatieve karakter van het 
voorlichten van gegevens over proeven op niet-gewervelde dieren te elimineren door deze 
bepaling te schrappen. De verplichting toegang te verlenen tot gegevens is van vitaal belang 
voor het MKB.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 943
Artikel 26, lid 1, letter e bis (nieuw)

(e bis) een lijst van de toepassingen die hij 
door middel van registratie wenst te 
ondersteunen.

Or. it

Motivering

Als er een bepaling wordt opgenomen dat er een lijst toepassingen komt die wel of niet door de 
fabrikant of importeur worden ondersteund, dan wordt het systeem doorzichtiger gemaakt. 
Downstreamgebruikers zullen zo in een vroegtijdig stadium kunnen zien of hun toepassing wel of 
niet wordt ondersteund en kunnen dan hun maatregelen nemen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 944
Artikel 26, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend binnen 18 maanden voor:
a) de in artikel 21, lid 1, gestelde termijn 

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend binnen 12 maanden na 
inwerkingtreding van deze verordening:
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voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 000 ton of meer per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd;
b) de in artikel 21, lid 2, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig overweging 40 en met de verplichting tot uitwisseling van gegevens moet de 
preregistratiedatum dezelfde zijn voor alle geleidelijk geïntegreerde stoffen, zodat alle gegevens 
over dierproeven en andere informatie waardoor dierproeven kunnen worden voorkomen in het 
SIEF door alle fabrikanten en importeurs kunnen worden uitgewisseld. De preregistratiedatum 
moet worden vervroegd om voldoende tijd te creëren voor de uitwisseling van gegevens en voor 
het uitvoeren van proeven, indien noodzakelijk.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 945
Artikel 26, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend binnen 18 maanden voor:
a) de in artikel 21, lid 1, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 000 ton of meer per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd;
b) de in artikel 21, lid 2, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd.

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

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 26, lid 1 van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Amendement 946
Artikel 26, lid 2

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

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
ingediend binnen 

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

(i) geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 000 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd; of

(ii) geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
worden vervaardigd of ingevoerd en die 
geclassificeerd zijn als carcinogeen, 
mutageen of toxisch voor reproductie, 
categorieën 1 of 2, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG;

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

b) drie jaar na inwerkingtreding van deze 
verordening voor geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar worden vervaardigd of 
ingevoerd;
b bis) zes jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 1 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd.

Or. en

Motivering

Het doel van OSOR is ervoor te zorgen dat alle beschikbare informatie over de stof ter 
beschikking wordt gesteld aan de registrant(en) voor de desbetreffende uiterste termijnen voor 
registratie om de herhaling van proeven, vooral op gewervelde dieren, te voorkomen. Deze 
amendementen op artikel 26 en het opnemen van een nieuw artikel 26 bis waarborgen dat 
bestaande gegevens beschikbaar worden gesteld na de publicatie van een lijst van het ECA van 
stoffen die gepreregistreerd zijn. Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 947
Artikel 26, lid 2

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

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

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

(a) de in artikel 21, lid 1, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen van 
zeer ernstige zorg;

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

(b) de in artikel 21, lid 2, gestelde termijn 
voor geleidelijk geïntegreerde stoffen van 
ernstige zorg die in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar worden vervaardigd of 
ingevoerd en voor stoffen van zorg en 
geringe zorg die in hoeveelheden van 1000 
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ton of meer per jaar worden 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 (pakket prioriteit 
Blokland).

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 948
Artikel 26, lid 3

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

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

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 26, lid 1 van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Amendement 949
Artikel 26, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Het ECA:
a) stelt binnen maand na het aflopen van 
de in de leden 2, letters a), b) en b bis) 
hierboven genoemde termijnen een lijst op 
van de stoffen die gepreregistreerd zijn 
overeenkomstig deze leden en die openbaar 
beschikbaar zijn via het internet. De lijst 
draagt uitsluitend de namen van de stoffen, 
waaronder hun Einecs- en CAS-nummer 
indien van toepassing.
b) stelt, indien dezelfde stof eerder en 
minder dan 10 jaar vroeger reeds is 
geregistreerd, de potentiële registrant(en) 
onverwijld op de hoogte van de na(a)m(en) 
en adres(sen) van de vorige registrant(en) 
en van de desbetreffende samenvattingen 
van onderzoeken of uitgebreide 
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onderzoekssamenvattingen indien van 
toepassing, die zij reeds hebben voorgelegd.
De beschikbare studies moeten worden 
uitgewisseld met de potentiële 
registrant(en).

Or. en
Motivering

Het doel van OSOR is ervoor te zorgen dat alle beschikbare informatie over de stof ter 
beschikking wordt gesteld aan de registrant(en) voor de desbetreffende uiterste termijnen voor 
registratie om de herhaling van proeven, vooral op gewervelde dieren, te voorkomen. Deze 
amendementen op artikel 26 en het opnemen van een nieuw artikel 26 bis waarborgen dat 
bestaande gegevens beschikbaar worden gesteld na de publicatie van een lijst van het ECA van 
stoffen die gepreregistreerd zijn. Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 950
Artikel 26, lid 4

4. Fabrikanten en importeurs die 
geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden van minder dan 1 ton per 
jaar vervaardigen of invoeren, alsmede 
downstreamgebruikers, kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur bij het ECA indienen.

schrappen

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 26, lid 1 van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 951
Artikel 26, lid 4

4. Fabrikanten en importeurs die geleidelijk 
geïntegreerde stoffen in hoeveelheden van 
minder dan 1 ton per jaar vervaardigen of 
invoeren, alsmede downstreamgebruikers, 
kunnen de in lid 1 bedoelde informatie in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur bij het ECA 
indienen.

4. Fabrikanten en importeurs die geleidelijk 
geïntegreerde stoffen in hoeveelheden van 
minder dan 1 ton per jaar vervaardigen of 
invoeren, met uitzondering van stoffen van 
zeer ernstige zorg, alsmede 
downstreamgebruikers, kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie in de overeenkomstig 
artikel 108 door het ECA gespecificeerde 
structuur bij het ECA indienen.
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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 Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 952
Artikel 26, lid 5

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

schrappen

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 26, lid 1 van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Liam Aylward, Avril Doyle

Amendement 953
Artikel 26, lid 5

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

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

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 24, lid 5 van dezelfde indiener (Aylward).
In het geval van downstreamgebruikers kan het gebruik van bepaalde stoffen zeer vertrouwelijk 
zijn en kunnen de stoffen als intellectueel eigendom worden beschouwd. Onthullingen over het 
gebruik van één kritische chemische stof kan vertrouwelijke commerciële informatie aan 
concurrenten doorspelen en kan de concurrent ter herziening van zijn productieprocessen 
brengen. Het moet daarom aan de eerdere registrant worden overgelaten of hij zijn identiteit wil 
prijsgeven aan en zijn eerdere proefdocumentatie wil delen met een nieuwe registrant (Doyle).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 954
Artikel 26, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Bij een aanvraag voor preregistratie
moet een voorschot worden betaald op de 
registratiekosten, dat door het ECA wordt 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Met een voorschot op de registratiekosten bij de preregistratie zouden er in een vroegtijdig 
stadium fondsen beschikbaar komen voor het functioneren van het ECA, wat in het bijzonder 
belangrijk zou kunnen zijn voor de ontwikkeling en validatie van alternatieven voor dierproeven.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Amendement 955
Artikel 26 bis (nieuw)

Artikel 26 bis
Voorleggen van informatie aan het ECA na 

publicatie van lijsten
1. Iedere fabrikant of importeur van een 
stof in hoeveelheden van 1 ton of meer per 
jaar wordt vervaardigd of ingevoerd en die 
voorkomt op een door het ECA 
overeenkomstig artikel 26, lid 3 bis, letter a) 
gepubliceerde lijst legt:
a) binnen 12 maanden na inwerkingtreding 
van deze verordening voor stoffen die 
overeenkomstig artikel 26, lid 2, letter a) 
gepreregistreerd zijn; of
b) binnen 3 1/5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening voor stoffen die 
overeenkomstig artikel 26, lid 2, letter b) 
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gepreregistreerd zijn,
het ECA de in artikel 26, lid 1 bedoelde 
informatie voor, indien hij over informatie 
beschikt zoals bedoeld in artikel 9, letter a), 
punten (vi) en (vii).
Fabrikanten en importeurs die deze 
informatie hebben voorgelegd, stellen de in 
artikel 9, letter a), punten (vi) en (vii) 
bedoelde informatie ter beschikking van 
andere leden van een SIEF overeenkomstig 
de artikelen 27 en 28.
2. Fabrikanten of importeurs van 
geleidelijk geïntegreerde stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd en 
downstreamgebruikers die zijn opgenomen 
op de lijst welke overeenkomstig artikel 26, 
lid 3 bis, letter a) is gepubliceerd, kunnen 
de in artikel 26, lid 1 bedoelde informatie of 
iedere andere relevante informatie aan het 
ECA voorleggen in de structuur die door 
het ECA wordt voorgeschreven 
overeenkomstig artikel 108 met de 
bedoeling deel van het SIEF uit te maken.

Or. en

Motivering

Het doel van OSOR is ervoor te zorgen dat alle beschikbare informatie over de stof ter 
beschikking wordt gesteld aan de registrant(en) voor de desbetreffende uiterste termijnen voor 
registratie om de herhaling van proeven, vooral op gewervelde dieren, te voorkomen. Deze 
amendementen op artikel 26 en het opnemen van een nieuw artikel 26 bis waarborgen dat 
bestaande gegevens beschikbaar worden gesteld na de publicatie van een lijst van het ECA van 
stoffen die gepreregistreerd zijn. Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 956
Artikel 26 bis (nieuw)

Artikel 26 bis 
Verplichtingen van het ECA bij de 

preregistratie
1. Het ECA kent overeenkomstig artikel 18, 
lid 1 aan iedere preregistratie een 
preregistratienummer toe en brengt de 
fabrikant en importeur op de hoogte.
2. Het ECA voert voor iedere preregistratie 
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van een stof binnen zes weken na de 
preregistratiedatum een onderzoek uit naar 
de volledigheid van de verstrekte informatie 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, letters a), 
b) en c). Indien de informatie onvolledig is, 
deelt het ECA de preregistrant binnen drie 
weken mede welke informatie nog moet 
worden ingediend; hiervoor dient een 
passende termijn te worden vastgesteld.
3. Het ECA brengt de met het oog op de 
preregistratie van een stof ingediende 
informatie van alle fabrikanten of 
importeurs van deze stof samen in een 
stoflijst. De stoflijst moet afzonderlijk voor 
iedere stof worden bijgehouden en zij wordt 
naar de desbetreffende stof genoemd.
4. Het ECA publiceert ter completering van 
de stoflijsten op zijn website voor iedere 
gepreregistreerde stof de volgende delen 
van de desbetreffende stoflijst 
overeenkomstig lid 3:
- de identiteit van de stof overeenkomstig 
bijlage IV, lid 2 en
- alle uit de informatie van de tot 
preregistratie verplichte fabrikanten en 
importeurs bekende gebruikscategorieën en 
blootstellingscategorieën overeenkomstig 
bijlage I bis bis.
Het ECA doet bij de publicatie een beroep 
op downstreamgebruikers om tot dusverre 
niet gepubliceerde gebruiks- en 
blootstellingscategorieën binnen twee 
maanden alsnog bij het ECA te melden.
5. Indien na de publicatie overeenkomstig 
lid 4 alsnog verdere toepassingen worden 
aangemeld, dan vult het ECA de stoflijst 
dienovereenkomstig aan en past zij de 
desbetreffende gepubliceerde stoflijst aan 
de nieuwe situatie aan.
6. Het ECA stelt voor de indeling 
overeenkomstig artikel 26 ter, lid 1 aan de 
hand van de overeenkomstig artikel 26, lid 
1 en artikel 26 bis, lid 5 doorgegeven 
informatie een set fundamentele gegevens 
voor iedere gepreregistreerde stof vast. De 
set fundamentele gegevens wordt niet 
gepubliceerd. Hij bevat de volgende 
informatie:
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a) alle door de preregistranten en 
downsteamgebruikers gemelde gebruiks- en 
blootstellingscategorieën overeenkomstig 
bijlage I bis bis,
b) basisinformatie over de stoffen 
overeenkomstig bijlage V,
c) totale hoeveelheid van de in de 
Gemeenschap geproduceerde en 
ingevoerde stof,
d) informatie over de gemelde toepassingen 
overeenkomstig bijlage IV, lid 3 met daarbij 
telkens een vermelding van de hoeveelheid,
e) de indeling en kenmerking van de stof 
overeenkomstig bijlage IV, lid 4,
f) de voorgestelde indeling van de 
fabrikanten en importeurs overeenkomstig 
artikel 9, letter c).
Bij verschillen in de informatie van de 
fabrikanten of importeurs over een stof 
neemt het ECA die informatie in de set 
fundamentele gegevens op die tot een 
prioriteitscategorie met hogere eisen 
overeenkomstig artikel 11, lid 1 leidt.
7. Indien het ECA niet over alle 
overeenkomstig lid 6 ter voor de opstelling 
van de set fundamentele gegevens 
overeenkomstig bijlage V beschikt, dan 
vraagt het deze alsnog bij een van de 
fabrikanten of importeurs binnen een 
passende termijn op. De keuze van de 
fabrikant of importeur door het ECA kan 
primair samenhangen met diens 
economische belang. De kosten die voor 
fabrikant of importeur door het opvragen 
van de informatie ontstaan of zijn ontstaan 
worden overeenkomstig artikel 50 naar rato 
verdeeld.

Or. de

Motivering

Het is duidelijk een ontlasting voor de fabrikanten en importeurs als ze in eerste instantie 
beschikbare gegevens moeten doorgeven, die dan door het ECA stofgerelateerd samengebracht 
worden. Met het oog op de termijnen van artikel 21, leden 1 t/m 3 en de nieuwe regeling van 
artikel 21, lid 4 is het in het eigen belang van de fabrikanten en importeurs reeds beschikbare 
gegevens zo snel mogelijk en volledig te leveren. Ook de bescherming van know-how kan op deze 
manier worden gewaarborgd. Tevens heeft met deze benadering de stofgerelateerde 
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gegevenssituatie veel meer zeggingskracht. Over het geheel genomen krijgt het ECA als gevolg 
van artikel 26 t/m artikel 26 ter in de tijdelijke fase van de preregistratie van geleidelijk 
geïntegreerde stoffen duidelijk meer werk dan tot dusverre werd beoogd. Dit kan echter zo 
worden gecompenseerd dat op grond van de gelijktijdige ontlasting van de bevoegde instanties 
van de lidstaten meer gebruik kan worden gemaakt van detacheringen of, overeenkomstig het 
Franse voorstel in de Raad, van netwerken van nationale deskundigen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 957
Artikel 26 ter (nieuw)

Artikel 26 ter
Indeling in prioriteitscategorieën en 

opvragen van verdere gegevens
1. Na het opstellen van de set fundamentele 
gegevens overeenkomstig artikel 26 bis, lid 
6 deelt het ECA binnen een termijn van zes 
maanden iedere stof op grond van de 
criteria toxiciteit, hoeveelheidscategorie en 
gebruik overeenkomstig bijlage IV bis in de 
prioriteitscategorieën 1, 2 of 3 in. Zij deelt 
de fabrikanten en importeurs het resultaat 
van de indeling schriftelijk mede. Tegen de 
indeling kan overeenkomstig de artikelen 
87, 88 en 89 beroep worden aangetekend.
2. De hoeveelheid gegevens die na de 
indeling van een stof in een 
prioriteitscategorie verder moeten worden 
verzameld, wordt bepaald overeenkomstig 
artikel 11, lid 1; de volgorde waarin verdere 
gegevens worden verzameld, wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 21, leden 1 t/m 3.
3. Het ECA deelt de fabrikanten en 
importeurs van een stof mede of de 
beschikbare gegevens overeenkomstig lid 2 
toereikend zijn, dan wel of en eventueel 
welke gegevens overeenkomstig lid 2 nog 
verder noodzakelijk zijn. Zij stelt hen in de 
gelegenheid zich er binnen zes weken 
schriftelijk toe te verplichten deze gegevens 
zelf of door een door hen aangestelde derde 
binnen een door het ECA vastgestelde 
passende termijn voor te leggen. Indien 
verscheidene fabrikanten of importeurs 
zich hiertoe verplichten, dan maakt het 
ECA onder hen een keuze waarbij zij er 
rekening mee houdt of deze gegevens reeds 
gedeeltelijk of volledig bij een fabrikant of 



PE 357.820v01-00 50/103 AM\565932NL.doc

NL

importeur beschikbaar zijn. De 
kostenverdeling vindt overeenkomstig 
artikel 50 door het ECA plaats onder de 
fabrikanten of importeurs die de informatie 
moeten verstrekken en de overige 
fabrikanten of importeurs overeenkomstig 
hun aandeel in de geproduceerde totale 
hoeveelheid van de stof.
4. Indien geen fabrikant of importeur van 
een stof zich verplicht tot het voorleggen 
van de overeenkomstig de leden 2 en 3 
noodzakelijke gegevens, dan laat het ECA 
deze door een door hem aangestelde derde 
vaststellen. De kosten dienen door de 
fabrikanten en importeurs van de stof 
overeenkomstig lid 3, vierde zin te worden 
gedragen.
5. Indien een fabrikant of importeur die 
zich overeenkomstig lid 3 tot het voorleggen 
van gegevens heeft verplicht deze niet 
binnen de vastgestelde termijn voorlegt, 
dan geldt lid 4, eerste zin 
dienovereenkomstig. In dit geval dienen de 
kosten van de door het ECA aangestelde 
derde volledig te worden gedragen door de 
fabrikant of importeur die zich tot 
verstrekking van de gegevens had verplicht.
6. Indien de overeenkomstig lid 2 
noodzakelijke aanvullende stofinformatie 
beschikbaar is voor het ECA, dan worden 
deze door het ECA met inbegrip van de 
bijbehorende onderzoeken met de 
basisgegevens overeenkomstig bijlage V 
samengevoegd en in een databank 
opgenomen. De fabrikanten en importeurs 
die preregistranten van de desbetreffende 
stof zijn en ook de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten krijgen toegang tot de 
gegevens in verband met deze stof. De 
gegevens dienen als basis voor de 
completering van het registratiedossier 
overeenkomstig de artikelen 9 en 11 in 
verband met het veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig artikel 9, letter a) bis en het 
stofveiligheidsverslag overeenkomstig 
artikel 9, letter b). Voor gegevens waarover 
het ECA reeds beschikt is dan bij de 
registratie een samenvatting onder 
vermelding van het preregistratienummer 
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toereikend.
7. Kosten die voor een fabrikant of 
importeur voor in de databank 
overeenkomstig lid 6 opgenomen 
onderzoeken zijn ontstaan, worden door het 
ECA naar rato van de individuele 
hoeveelheidscategorie ook onder de andere 
preregistranten verdeeld, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de vraag of de 
onderzoeken ook door hen werden 
uitgevoerd. 

Or. de

Motivering

Juist gezien het grote aantal geleidelijk geïntegreerde stoffen is een doorzichtig, op risico 
gebaseerd verloop in de tijd en een op het risico gerichte informatieverplichting bijzonder 
belangrijk om potentieel gevaarlijke stoffen zo vroegtijdig mogelijk te identificeren, over deze 
stoffen de vereiste informatie te krijgen en ze daarmee ook vroeger te registreren en te 
beoordelen. Voor de op het risico gebaseerde prioriteitentoekenning werd met bijlage IV bis een 
bruikbaar instrument ontwikkeld dat rekening houdt met de toxiciteit, de blootstelling bij het 
gebruik en met de in totaal in de Gemeenschap geproduceerde en naar de Gemeenschap 
geïmporteerde hoeveelheden. Tevens wordt met de sturing van het opvragen van de aanvullende 
gegevens door het ECA de moeite voor de individuele fabrikanten en importeurs zo gering 
mogelijk gehouden, er wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare gegevens en er is een 
financiële vergoeding. Een voordeel is dat met een kostenvereffening gegevens die reeds in het 
bezit zijn van fabrikanten, importeurs en het ECA in de daarop volgende registratieprocedure 
kunnen worden gebruikt.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 958
Artikel 27

Artikel 27 schrappen

Or. xm

Motivering

Op grond van de centrale rol van het ECA bij het bijeenbrengen van de informatie over stoffen 
kan dit artikel vervallen. Daarmee komen ook de controversiële en vooral civielrechtelijke 
problemen in dit verband op losse schroeven te staan.

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

Amendement 959
Artikel 27, lid 1
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1. Alle fabrikanten en importeurs die 
overeenkomstig artikel 26 voor dezelfde 
geleidelijk geïntegreerde stof informatie bij 
het ECA hebben ingediend zijn deelnemer 
aan een informatie-uitwisselingsforum voor 
die stof (substance information exchange 
forum, SIEF).

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

Or. en

Motivering

Downstreamgebruikers moeten ook toegang tot SIEF hebben voor de uitwisseling van hun 
risico- en blootstellingsgegevens.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 960
Artikel 27, lid 2

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

2. Elk SIEF heeft tot doel de uitwisseling 
van niet-vertrouwelijke informatie tussen 
fabrikanten en importeurs ten behoeve van 
de registratie te vergemakkelijken en 
daarbij de dubbele uitvoering van proeven 
tot een minimum te beperken door 
informatie uit te wisselen. De deelnemers 
aan een SIEF verstrekken bestaande 
onderzoeksverslagen aan de overige 
deelnemers, reageren op verzoeken van 
andere deelnemers om informatie, stellen 
gezamenlijk vast of er behoefte is aan nadere 
onderzoeken en regelen de uitvoering van 
die onderzoeken.

Or. en

Motivering

Deel van het OSOR-voorstel. Voor de uitvoering van OSOR is het noodzakelijk de bevoegdheid 
van een SIEF te verbreden zodat het zijn nieuwe taken in verband met de uitwisseling van 
gegevens kan uitvoeren.

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

Amendement 961
Artikel 27, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Een fabrikant of importeur kan een 
in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke 
of rechtspersoon aanstellen om in een 
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SIEF als zijn vertegenwoordiger deel te 
nemen.
2 ter. Indien de informatie die vereist is in 
verband met de toepassing van de bijlagen 
V en VI niet beschikbaar is in het SIEF, 
dan wordt slechts één onderzoek uitgevoerd 
binnen elke SIEF door een lid van het 
SIEF dat namens de andere leden optreedt.
2 quater. Indien de informatie die vereist is 
in verband met de toepassing van de 
bijlagen VII en VIII niet beschikbaar is in 
het SIEF, dan moet bij alle voorstellen voor 
verdere proefnemingen die worden 
voorgelegd in verband met de bijlagen VII 
en VIII worden aangegeven welk bedrijf 
iedere proefneming uitvoert voor het geval 
de proefneming vereist is.

Or. en

Motivering

Op grond van artikel 27, lid 2 bis is het toegestaan gebruik te maken van een derde om 
potentiële registranten in een SIEF te vertegenwoordigen. Zo kunnen potentiële registranten hun 
identiteit voor andere potentiële registranten verborgen houden. Zij moeten echter wel hun 
identiteit tegenover het ECA bekendmaken. Deel van het OSOR-pakket

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 962
Artikel 27, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Een fabrikant of importeur kan een 
in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke 
of rechtspersoon aanstellen om in een 
SIEF als zijn vertegenwoordiger deel te 
nemen. De vertegenwoordiger moet 
beschikken over deskundigheid over de 
praktische omgang met stoffen en de 
informatie in verband met deze stoffen.
Indien de informatie die vereist is in 
verband met de toepassing van de bijlagen 
V en VI niet beschikbaar is in het SIEF, 
dan wordt slechts één onderzoek uitgevoerd 
binnen elke SIEF door een lid van het 
SIEF die namens de andere leden optreedt.
Indien de informatie die vereist is in 
verband met de toepassing van de bijlagen 
VII en VIII niet beschikbaar is in het 
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SIEF, dan moet bij alle voorstellen voor 
verdere proefnemingen die worden 
voorgelegd in verband met de bijlagen VII 
en VIII worden aangegeven welk bedrijf 
iedere proefneming uitvoert voor het geval 
de proefneming vereist is.

Or. en

Motivering

Deel van het OSOR-voorstel.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 963
Artikel 28, titel

Uitwisseling van gegevens die voortvloeien 
uit proeven op gewervelde dieren

Uitwisseling van gegevens die voortvloeien 
uit proeven op dieren en proeven waarbij 
geen dieren waren betrokken

Or. en

Motivering

Deel van het OSOR-voorstel.

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

Amendement 964
Artikel 28, titel

Uitwisseling van gegevens die voortvloeien 
uit proeven op gewervelde dieren

Uitwisseling van gegevens die voortvloeien 
uit proeven onder registranten

Or. en

Motivering

Dit zijn amendementen die voortvloeien uit het feit dat ernaar gestreefd wordt alle 
risicogegevens verplicht uit te wisselen. Deel van het OSOR-pakket.

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

Amendement 965
Artikel 28, lid 1, alinea 1

1. Voordat proeven op gewervelde dieren
worden uitgevoerd om aan de informatie-
eisen voor registratie te voldoen, onderzoekt 

1. Voordat proeven worden uitgevoerd om 
aan de informatie-eisen voor registratie te 
voldoen, onderzoekt een SIEF-deelnemer of 
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een SIEF-deelnemer of reeds een relevant 
onderzoek beschikbaar is door de in 
artikel 26 bedoelde databank te raadplegen 
en door informatie bij zijn SIEF in te 
winnen. Indien binnen het SIEF een relevant 
onderzoek beschikbaar is, verzoekt een 
deelnemer aan het SIEF die een proef op 
gewervelde dieren zou moeten uitvoeren 
binnen twee maanden na de in artikel 26, 
lid 2, vastgestelde termijn om het verslag 
van dat onderzoek. 

reeds een relevant onderzoek beschikbaar is 
door de in artikel 26 bedoelde databank te 
raadplegen en door informatie bij zijn SIEF
in te winnen. Indien binnen het SIEF een 
relevant onderzoek beschikbaar is, verzoekt 
een deelnemer aan het SIEF die een proef 
zou moeten uitvoeren binnen twee maanden 
na de in artikel 26, lid 2, vastgestelde termijn 
om het verslag van dat onderzoek. 

Or. en

Motivering

Dit zijn amendementen die voortvloeien uit het feit dat ernaar gestreefd wordt alle 
risicogegevens verplicht uit te wisselen. Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 966
Artikel 28, lid 1, alinea 1

1. Voordat proeven op gewervelde dieren 
worden uitgevoerd om aan de informatie-
eisen voor registratie te voldoen, onderzoekt 
een SIEF-deelnemer of reeds een relevant 
onderzoek beschikbaar is door de in 
artikel 26 bedoelde databank te raadplegen 
en door informatie bij zijn SIEF in te 
winnen. Indien binnen het SIEF een relevant 
onderzoek beschikbaar is, verzoekt een 
deelnemer aan het SIEF die een proef op 
gewervelde dieren zou moeten uitvoeren 
binnen twee maanden na de in artikel 26, 
lid 2, vastgestelde termijn om het verslag 
van dat onderzoek. 

1. Voordat proeven op dieren en proeven 
waarbij geen dieren zijn betrokken worden 
uitgevoerd om aan de informatie-eisen voor 
registratie te voldoen, onderzoekt een SIEF-
deelnemer of reeds een relevant onderzoek 
beschikbaar is door de in artikel 26 bedoelde 
databank te raadplegen en door informatie 
bij zijn SIEF in te winnen. Indien binnen het 
SIEF een relevant onderzoek beschikbaar is, 
verzoekt een deelnemer aan het SIEF die een 
proef op dieren en proeven waarbij geen 
dieren zijn betrokken zou moeten uitvoeren 
binnen twee maanden na de in artikel 26, 
lid 2, vastgestelde termijn om het verslag 
van dat onderzoek. 

Or. en

Motivering

Dit zijn amendementen die voortvloeien uit het feit dat ernaar gestreefd wordt alle 
risicogegevens verplicht uit te wisselen. Deel van het OSOR-pakket.

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

Amendement 967
Artikel 28, lid 1, alinea 1
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1. Voordat proeven op gewervelde dieren 
worden uitgevoerd om aan de informatie-
eisen voor registratie te voldoen, onderzoekt 
een SIEF-deelnemer of reeds een relevant 
onderzoek beschikbaar is door de in 
artikel 26 bedoelde databank te raadplegen 
en door informatie bij zijn SIEF in te 
winnen. Indien binnen het SIEF een relevant 
onderzoek beschikbaar is, verzoekt een 
deelnemer aan het SIEF die een proef op 
gewervelde dieren zou moeten uitvoeren 
binnen twee maanden na de in artikel 26, 
lid 2, vastgestelde termijn om het verslag 
van dat onderzoek. 

1. Voordat proeven op gewervelde dieren 
worden uitgevoerd om aan de informatie-
eisen voor registratie te voldoen, onderzoekt 
een SIEF-deelnemer of reeds een relevant 
onderzoek beschikbaar is door de in 
artikel 26 bedoelde databank te raadplegen 
en door informatie bij zijn SIEF in te 
winnen. Indien binnen het SIEF een relevant 
onderzoek beschikbaar is, verzoekt een 
deelnemer aan het SIEF die een proef op 
gewervelde dieren zou moeten uitvoeren 
binnen de eerste twee maanden van de 
desbetreffende registratietermijn 
overeenkomstig artikel 21. 

Or. it

Motivering

Met dit amendement wordt getracht de termijnen op de werkelijke behoeften af te stemmen. Het 
houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel III: Uitwisseling van 
gegevens en voorkoming van onnodige proeven.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 968
Artikel 28, lid 1, alinea 2

Binnen twee weken na het verzoek verstrekt 
de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemers en de eigenaar nemen 
alle redelijke stappen om overeenstemming 
te bereiken over de wijze waarop de kosten 
worden gedeeld. Indien zij daarover geen 
overeenstemming bereiken, worden de 
kosten gelijkelijk gedeeld. De eigenaar 
verstrekt het onderzoeksverslag binnen twee 
weken na ontvangst van de betaling.

Binnen twee weken na het verzoek verstrekt 
de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemers en de eigenaar nemen 
alle redelijke stappen om overeenstemming 
te bereiken over de wijze waarop de kosten 
worden gedeeld. Indien zij daarover geen 
overeenstemming bereiken, worden de 
kosten gedeeld naar rato van de 
productieomvang van iedere partij. De 
eigenaar verstrekt het onderzoeksverslag 
binnen twee weken na ontvangst van de 
betaling.

Or. en

Motivering

Hiermee wordteen mechanisme ingevoerd voor de billijke verdeling van de oorspronkelijke 
kosten van de proefnemingen naar analogie met de vergelijkbare wijzigingen in artikel 25.
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Amendement 969
Artikel 28, lid 1, alinea 2

Binnen twee weken na het verzoek verstrekt 
de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemers en de eigenaar nemen 
alle redelijke stappen om overeenstemming 
te bereiken over de wijze waarop de kosten 
worden gedeeld. Indien zij daarover geen 
overeenstemming bereiken, worden de 
kosten gelijkelijk gedeeld. De eigenaar 
verstrekt het onderzoeksverslag binnen twee 
weken na ontvangst van de betaling.

Binnen drie maanden na het verzoek 
verstrekt de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemers en de eigenaar nemen 
alle redelijke stappen om overeenstemming 
te bereiken over de wijze waarop de kosten 
worden gedeeld. Indien zij daarover geen 
overeenstemming bereiken, dan bepaalt het 
ECA hoe de kosten worden gedeeld. De 
eigenaar verstrekt het onderzoeksverslag 
binnen twee weken na ontvangst van de 
betaling.

Or. it
Motivering

Met dit amendement wordt getracht de termijnen op de werkelijke behoeften af te stemmen. Het 
houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel III: Uitwisseling van 
gegevens en voorkoming van onnodige proeven.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 970
Artikel 20, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Indien wordt nagelaten gegevens over 
proeven op gewervelde dieren of andere 
informatie die dierproeven zou kunnen 
voorkomen aan het ECA ter beschikking te 
stellen, dan verliezen potentiële 
registranten hun recht de betrokken stof te 
registreren.

Or. en
Motivering

De verplichting tot de uitwisseling van gegevens over proeven op gewervelde dieren moet aan 
sancties worden gekoppeld als wordt geweigerd om gegevens uit te wisselen die de dubbele 
uitvoering van dierproeven moeten voorkomen. Registranten en/of potentiële registranten die 
weigeren een studie met het ECA en/of andere registranten uit te wisselen die proeven op dieren 
zou kunnen voorkomen, mogen geen toestemming krijgen de betrokken stof te registreren.
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Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 971
Artikel 20, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Indien de andere deelnemer(s) hun 
aandeel in de kosten niet betalen, dan 
vervalt hun recht op registratie van hun 
stof.

Or. en
Motivering

Houdt verband met de amendementen op overweging 39 bis en artikel 25, lid 5 bis. Om ervoor te 
zorgen dat wordt voldaan aan de verplichting gegevens over dierproeven uit te wisselen en het 
dubbel uitvoeren van proeven te voorkomen, mogen de andere deelnemer(s) niet de kans krijgen 
hun aandeel van de kosten niet te betalen en vervolgens dierproeven te dupliceren.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 972
Artikel 20, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Indien de eigenaar van de studie deze 
niet beschikbaar stelt aan het ECA, dan 
vervalt zijn recht op registratie van de stof.

Or. en
Motivering

Houdt verband met het amendement op overweging 40 bis. Om ervoor te zorgen dat wordt 
voldaan aan de verplichting gegevens over dierproeven uit te wisselen en het dupliceren van 
proeven te voorkomen, mag de eigenaar van een studie niet in de gelegenheid worden gesteld 
deze niet aan andere deelnemers in een SIEF te openbaren om een concurrentievoordeel te 
behalen. Derhalve mag er niet in worden toegestemd dat de eigenaar zijn stof toch registreert 
indien hij zich niet houdt aan de vereisten van lid 1. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de 
bepalingen van lid 5.

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

Amendement 973
Artikel 28, lid 2

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

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

bereiken over de vraag welke deelnemer het 
onderzoek namens de anderen verricht.

Or. en

Motivering

Dit zijn amendementen die voortvloeien uit het feit dat ernaar gestreefd wordt alle 
risicogegevens verplicht uit te wisselen. Deel van het OSOR-pakket.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 974
Artikel 28, lid 2

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

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

Or. en

Motivering

Deel van het OSOR-voorstel

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

Amendement 975
Artikel 28, lid 3

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken 
aan een of meer andere deelnemers, 
handelen de overige deelnemers alsof geen 
relevant onderzoek binnen het SIEF
beschikbaar is, tenzij een andere registrant 
reeds een registratie heeft ingediend die, 
naar gelang van het geval, de samenvatting 
of de uitgebreide onderzoekssamenvatting

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken
aan een of meer andere deelnemers, 
intervenieert het ECA om ervoor te zorgen 
dat de gegevens worden uitgewisseld en dat 
de betaling naar billijkheid en 
evenredigheid geschiedt. 



PE 357.820v01-00 60/103 AM\565932NL.doc

NL

van het onderzoek bevat. Het ECA besluit 
in dergelijke gevallen die samenvatting of 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, naar 
gelang van het geval, aan de andere 
deelnemers ter beschikking te stellen. De 
andere registrant kan een gelijk deel van de 
kosten van de deelnemers vorderen; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

Or. it

Motivering

Met dit amendement wordt getracht te waarborgen dat de gegevens kunnen worden uitgewisseld 
en dat met name het MKB niet voor uitzonderlijk hoge kosten komt te staan. Het houdt verband 
met de andere amendementen op de artikelen van titel III: Uitwisseling van gegevens en 
voorkoming van onnodige proeven.

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

Amendement 976
Artikel 28, lid 3

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken 
aan een of meer andere deelnemers, 
handelen de overige deelnemers alsof geen 
relevant onderzoek binnen het SIEF
beschikbaar is, tenzij een andere registrant 
reeds een registratie heeft ingediend die, 
naar gelang van het geval, de samenvatting 
of de uitgebreide onderzoekssamenvatting 
van het onderzoek bevat. Het ECA besluit 
in dergelijke gevallen die samenvatting of 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, naar 
gelang van het geval, aan de andere 
deelnemers ter beschikking te stellen. De 
andere registrant kan een gelijk deel van de 
kosten van de deelnemers vorderen; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter.

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken 
aan een of meer andere deelnemers, dan kan 
elk van de andere deelnemers zich tot het 
ECA wenden en verzoeken dat de gegevens 
tegen een billijke en evenredige betaling 
worden uitgewisseld. 

Or. it

Motivering

Met dit amendement wordt getracht het beginsel van verplichte uitwisseling van gegevens in te 
voeren zonder dat dit tot meer kosten en proeven leidt.
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Dit amendement houdt verband met de amendementen op de artikelen 9, letter a), punt x) en 23, 
lid 4.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 977
Artikel 28, lid 3

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken 
aan een of meer andere deelnemers, 
handelen de overige deelnemers alsof geen 
relevant onderzoek binnen het SIEF
beschikbaar is, tenzij een andere registrant 
reeds een registratie heeft ingediend die, 
naar gelang van het geval, de samenvatting 
of de uitgebreide onderzoekssamenvatting 
van het onderzoek bevat. Het ECA besluit in 
dergelijke gevallen die samenvatting of 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, naar 
gelang van het geval, aan de andere 
deelnemers ter beschikking te stellen. De 
andere registrant kan een gelijk deel van de 
kosten van de deelnemers vorderen; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

3. Indien dergelijke overeenstemming niet 
wordt bereikt, dan neemt het ECA het 
besluit een van de deelnemers aan het 
SIEF aan te wijzen om het onderzoek uit te 
voeren. De deelnemer die het onderzoek 
heeft uitgevoerd legt het ECA het 
onderzoek en een bewijs van de kosten van 
dat onderzoek voor. Het ECA besluit in 
dergelijke gevallen de samenvatting of 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, naar 
gelang van het geval, van het betrokken 
onderzoek of de resultaten daarvan na 
ontvangst van het bewijs dat de andere 
deelnemers of deelnemers de eigenaar van 
het onderzoek een gelijk deel van de door 
laatstgenoemde aangetoonde kosten 
hebben betaald. 

Or. en

Motivering

In lid 3 wordt verwezen naar lid 2, dat voorziet in de situatie waarin een relevant onderzoek 
waarbij proeven op gewervelde dieren zijn betrokken niet beschikbaar is, en waarin de 
deelnemers tot overeenstemming moeten komen over de vraag wie het onderzoek namens de 
andere deelnemers uitvoert. Derhalve zou noch het "onderzoek als bedoeld in lid 2", waarbij de 
eigenaar weigert bewijsstukken van de kosten of de studie zelf beschikbaar te stellen, noch een 
"registratie die de samenvatting of de uitgebreide onderzoekssamenvatting van het onderzoek 
bevat", zoals dit in de tekst van de Commissie wordt beschreven, beschikbaar zijn. Verder is het 
zo dat in de situatie die in lid 1 wordt beschreven, namelijk als een "registratie met de 
samenvatting van onderzoeken of uitgebreide onderzoekssamvattingen [   ] al door een andere 
registrant is ingediend", dan zou deze informatie op de database beschikbaar zijn. In plaats van 
de oorspronkelijke tekst van lid 3 moeten er bepalingen worden opgenomen voor het geval dat 
de in lid 2 bedoelde overeenstemming niet kan worden bereikt om ervoor te zorgen dat toch 
wordt voldaan aan de verplichting gegevens over dierproeven uit te wisselen en onnodige 
proeven te voorkomen. De wijzigingen die op de laatste zin worden voorgesteld, zijn conform 
artikel 25, lid 5, zoals gewijzigd.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 978
Artikel 28, lid 3

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken 
aan een of meer andere deelnemers, 
handelen de overige deelnemers alsof geen 
relevant onderzoek binnen het SIEF
beschikbaar is, tenzij een andere registrant 
reeds een registratie heeft ingediend die, 
naar gelang van het geval, de samenvatting 
of de uitgebreide onderzoekssamenvatting 
van het onderzoek bevat. Het ECA besluit in 
dergelijke gevallen die samenvatting of 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, naar 
gelang van het geval, aan de andere 
deelnemers ter beschikking te stellen. De 
andere registrant kan een gelijk deel van de 
kosten van de deelnemers vorderen; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

3. Indien de eigenaar van een onderzoek als 
bedoeld in lid 2 weigert een bewijs van de 
kosten van het onderzoek op te geven of het 
onderzoeksverslag weigert te verstrekken 
aan een of meer andere deelnemers, 
handelen de overige deelnemers alsof geen 
relevant onderzoek binnen het SIEF
beschikbaar is, tenzij een andere registrant 
reeds een registratie heeft ingediend die, 
naar gelang van het geval, de samenvatting 
of de uitgebreide onderzoekssamenvatting 
van het onderzoek bevat. Het ECA besluit in 
dergelijke gevallen die samenvatting of 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, naar
gelang van het geval, aan de andere 
deelnemers ter beschikking te stellen. De 
andere registrant kan een aandeel van de 
kosten van de deelnemers vorderen dat 
evenredig is aan zijn productieomvang; die 
vordering is afdwingbaar voor de nationale 
rechter. 

Or. en

Motivering

Hiermee wordteen mechanisme ingevoerd voor de billijke verdeling van de oorspronkelijke 
kosten van de proefnemingen naar analogie met de vergelijkbare wijzigingen in artikel 25.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 979
Artikel 28, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Indien de andere deelnemer(s) hun 
aandeel in de kosten niet betalen, dan 
vervalt hun recht op registratie van hun 
stof.

Or. en

Motivering

Houdt verband met de amendementen op overweging 39 bis en artikel 25, lid 5 bis. Om ervoor te 
zorgen dat wordt voldaan aan de verplichting gegevens over dierproeven uit te wisselen en het 
dubbel uitvoeren van proeven te voorkomen, mogen de andere deelnemer(s) niet de kans krijgen 
hun aandeel van de kosten niet te betalen en vervolgens dierproeven te dupliceren.



AM\565932NL.doc 63/103 PE 357.820v01-00

NL

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 980
Artikel 28 bis (nieuw)

Artikel 28 bis
1. Indien er verscheidene registranten zijn 
voor een in hoeveelheden van minder dan 
10 ton te registreren stof in verband 
waarmee verdere, zoals in bijlage V 
bedoelde informatie overeenkomstig artikel 
43 bis wordt verlangd, dan maakt het ECA 
aan alle registranten elkaars identiteit 
bekend. De registranten beschikken over 
[6] maanden om te bepalen wie de 
informatie namens allen zal verzamelen.
2. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, wijst het ECA een van de 
registranten met de grootste ervaring in het 
vergaren van informatie aan als 
verantwoordelijke voor het verzamelen van 
de informatie.
3. De kosten voor het verzamelen van de 
verder vereiste informatie wordt gelijkelijk 
gedeeld door alle registranten van de 
betrokken stof, tenzij anders wordt 
overeengekomen.

Or. en

Motivering

Als er verscheidene registranten voor een stof zijn, moeten de kosten voor het verzamelen van de 
verdere gegevens gelijkelijk onder de registranten worden verdeeld. Het beginsel "een stof een 
registratie" moet van toepassing zijn om de kosten voor registranten met een geringe 
productieomvang en vooral voor het MKB verder te beperken. Indien een set verdere informatie 
moet worden voorgelegd, zou het ook niet meer nodig zijn overeenstemming over de interpretatie 
van de informatie van de proeven te bereiken.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 981
Artikel 29, lid -1 (nieuw)

-1. Degene die verantwoordelijk is voor het 
op de markt brengen van een stof als 
zodanig of in een preparaat of voorwerp, 
ongeacht of hij de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur is, 
verstrekt op verzoek van de ontvanger de 
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beschikbare informatie die noodzakelijk is 
om voor elke bestelling eventuele 
risicomaatregelen te nemen. Deze 
informatie moet kostenloos worden 
verstrekt binnen 8 dagen nadat het verzoek 
bij de leverancier eerder in de 
toeleveringsketen is gedaan.

Or. fr

Motivering

Op grond van het voorstel (art. 29 en 30) is het belangrijkste instrument om informatie te 
verstrekken het veiligheidsinformatieblad. Dit blad wordt echter niet altijd bij wijze van 
verplichting opgesteld of automatisch verspreid (dit hangt af van de vraag of de stoffen of 
preparaten in kwestie wel of niet als gevaarlijk worden geclassificeerd).
Verder zou de betrokken informatie "uiterlijk op het tijdstip van de eerste aflevering" worden 
gegeven.
Er moet kostenloos een minimum aan informatie aan de gebruikers worden gegeven voor iedere 
order en ongeacht de classificatie en/of concentratie van de stoffen, preparaten of voorwerpen in 
kwestie. Met deze vooraf gegeven minimale informatie moet het voor gebruikers mogelijk zijn 
zich een beeld te vormen van eventuele risicobeheersmaatregelen en hierop vooruit te lopen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 982
Artikel 29, lid 1

1. Wanneer een stof of preparaat 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 
1999/45/EG aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van die stof of dat preparaat, dat wil 
zeggen de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur, een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis aan de afnemer, dat wil zeggen 
een downstreamgebruiker of distributeur van 
de stof of het preparaat.

1. Wanneer een stof of preparaat 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 
1999/45/EG aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van die stof of dat preparaat, dat wil 
zeggen de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur, een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis aan de afnemer, dat wil zeggen 
een downstreamgebruiker of distributeur van 
de stof of het preparaat. Het 
veiligheidsinformatieblad moet algemeen 
begrijpelijke informatie over een veilige 
omvang met de stof bevatten waarmee 
downstreamgebruikers deze stof zonder 
verdere uitgebreide proeven en zonder 
vaststelling van eigen 
risicobeheersmaatregelen veilig kunnen 
gebruiken.
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Or. de

Motivering

Stoffen moeten voor downstreamgebruikers zonder grote moeite zijn te gebruiken. Vooral kleine 
en middelgrote ondernemingen zijn vaak niet in staat uitgebreide proefnemingen of 
risicobeheersmaatregelen in eigen beheer uit te voeren.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 983
Artikel 29, lid 1

1. Wanneer een stof of preparaat 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 
1999/45/EG aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van die stof of dat preparaat, dat wil 
zeggen de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur, een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis aan de afnemer, dat wil zeggen 
een downstreamgebruiker of distributeur van 
de stof of het preparaat.

1. Wanneer een stof of preparaat 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 
1999/45/EG aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijk voldoet, dan wel voldoet aan de 
in artikel 54, letters a) t/m e) bedoelde 
criteria, of overeenkomstig artikel 54, letter 
f) geïdentificeerd is, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van die stof of dat preparaat, dat wil 
zeggen de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur, een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis aan de afnemer, dat wil zeggen 
een downstreamgebruiker of distributeur van 
de stof of het preparaat.

Or. en

Motivering

REACH voorziet erin dat informatie over een stof met behulp van de veiligheidsinformatiebladen 
in de toeleveringsketen wordt doorgegeven. Het aantal stoffen waarvoor een veiligheidsblad 
vereist is, moet worden uitgebreid met stoffen van zeer ernstige zorg die in artikel 54 over 
vergunningen zijn genoemd.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 984
Artikel 29, lid 1

1. Wanneer een stof of preparaat 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 
1999/45/EG aan de criteria voor indeling 
als gevaarlijk voldoet, verstrekt de persoon 
die verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van die stof of dat preparaat, dat wil 
zeggen de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur, een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 

1. De persoon die verantwoordelijk is voor 
het in de handel brengen van een stof of 
preparaat, dat wil zeggen de fabrikant, 
importeur, downstreamgebruiker of 
distributeur, moet een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis aan de afnemer, dat wil zeggen 
een downstreamgebruiker of distributeur van 
de stof of het preparaat, verstrekken.
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bijlage I bis aan de afnemer, dat wil zeggen 
een downstreamgebruiker of distributeur van 
de stof of het preparaat.

Or. de

Motivering

Er moet een verplichting komen om voor alle stoffen of preparaten een veiligheidsinformatieblad 
te hebben, aangezien de informatie daaruit langs de gehele toeleveringsketen wordt 
doorgegeven. Het blad moet ook de gegevens over de toegewezen gebruiks- en 
blootstellingscategorieën van de toepassingen overeenkomstig de bestemming van de stof 
bevatten. Dit is noodzakelijk opdat de downstreamgebruiker overeenkomstig artikel 34 kan 
beoordelen of zijn vorm van gebruik valt onder de registratie dan wel de preregistratie.

Amendement ingediend door Liam Aylward, Avril Doyle

Amendement 985
Artikel 29, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De leverancier van preparaten die 
worden geformuleerd in het 
recyclingproces zijn vrijgesteld van de 
verplichting de ontvanger een 
veiligheidsinformatieblad ter hand te 
stellen zoals bedoeld in bijlage I van de 
verordening. In plaats daarvan wordt een 
vereenvoudigd "veiligheidsinformatieblad 
recycling" verstrekt waar dat vereist of 
gevraagd wordt.
Het veiligheidsblad recycling kan worden 
opgesteld door gebruik te maken van 
generieke gegevens voor eventuele 
toevoegingen gedurende het 
recyclingproces. Bij het samenstellen van 
de generieke gegevens voor het 
veiligheidsblad recycling moeten de 
recyclers zich houden aan de vereisten voor 
traceerbaarheid in gerecycled plastic zoals 
vermeld in prEN 249538.

Or. en

Motivering

De tekst van de REACH-verordening komt erop neer dat wanneer er geen 
veiligheidsinformatieblad is voor het materiaal dat bij een proces wordt gebruikt, de opstelling 
van een veiligheidsinformatieblad voor het preparaat dat daarvan het resultaat is, zal moeten 
gebeuren op basis van proefnemingen, een chemische veiligheidsbeoordeling en een chemisch 
veiligheidsverslag. Recyclers die afvalstoffen verwerken, ontvangen geen 
veiligheidsinformatieblad bij hun basismateriaal en zouden dus hun preparaten moeten testen 
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om een veiligheidsinformatieblad op te stellen; waarschijnlijk voor iedere charge materiaal als 
tussen de diverse charges aanzienlijke verschillen zitten. De kosten van het doen van dergelijke 
proefnemingen zouden de waarde van het materiaal met ongeveer factor 10 overschrijden, zodat 
de recycling van kunststoffen onrendabel zou worden. De teruggang bij het recyclen van 
kunststoffen die daarvan het resultaat zou zijn, zou in strijd zijn met de bedoelingen van de 
diverse richtlijnen inzake het recyclen van materiaal (verpakkingsrichting, verwerking 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, enz.) (Aylward en Doyle).
Om deze situatie te voorkomen en om ervoor te zorgen dat recyclers van kunststoffen een 
veiligheidsinformatieblad tegen redelijke kosten kunnen opstellen, wordt een amendement 
voorgesteld dat recyclers toestaat bij het opstellen van een veiligheidsinformatieblad gebruik te 
maken van generieke informatie voor het afvalmateriaal dat zij ontvangen. Hierdoor zou de 
noodzaak vervallen van kostbare proefnemingen en beoordelingen van preparaten die stoffen 
bevatten die al getest en geregistreerd zijn en het zou ervoor zorgen dat recyclers 
overeenkomstig de geest van de verordening kunnen handelen. Het gebruik van generieke 
informatie moet ook worden versterkt door het volgen van de ontwerpnorm inzake de 
traceerbaarheid voor gerecyclede kunststoffen die door CEN TC249 WG11 wordt ontwikkeld 
(Aylward).

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 986
Artikel 29, lid 2, alinea 2

Indien het veiligheidsinformatieblad voor 
een preparaat wordt opgesteld, kan de actor 
in de toeleveringsketen voor dat preparaat 
een chemische veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig bijlage I ter uitvoeren. In 
dat geval volstaat het dat de informatie in 
het veiligheidsinformatieblad overeenkomt 
met het chemische veiligheidsrapport voor 
het preparaat in plaats van met het 
chemische veiligheidsrapport voor elke stof 
in het preparaat.

schrappen

Or. it

Motivering

Het ontwikkelen van een veiligheidsinformatieblad voor preparaten is zowel technisch als 
financieel te bezwaarlijk. Bovendien zouden als gevolg van het feit dat de beoordeling wel of niet 
kan worden gevraagd aanzienlijke verschillen tussen de samenstellers van preparaten kunnen 
optreden, met aanzienlijke gevolgen voor de concurrentiepositie. Dit amendement houdt verband 
met de andere amendementen op de artikelen uit titel IV: Informatie in de toeleveringsketen 
(Vernola e.a.).
Het opstellen van een chemische veiligheidsbeoordeling voor preparaten kan zowel technisch als 
financieel te bezwaarlijk zijn. Ter bevordering van een eerlijke concurrentie mogen er geen 
facultatieve bepalingen zijn in verband met de aanvragen voor beoordelingen (Foglietta e.a.).
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 987
Artikel 29, leden 3 en 4

3. Wanneer een preparaat overeenkomstig 
de artikelen 5, 6 en 7 van 
Richtlijn 1999/45/EG niet aan de criteria 
voor indeling als gevaarlijk voldoet, maar 
in een afzonderlijke concentratie van ≥ 1 
gewichtspercent voor niet-gasvormige 
preparaten en ≥ 0,2 volumepercent voor 
gasvormige preparaten ten minste één stof 
met gevaarlijke effecten voor de gezondheid 
of het milieu dan wel één stof waarvoor in 
de Gemeenschap grenzen voor de 
blootstelling op het werk zijn vastgesteld, 
bevat, verstrekt de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen van dat preparaat, dat wil zeggen 
de fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur, op 
verzoek van een downstreamgebruiker een 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis.
4. Het veiligheidsinformatieblad hoeft niet 
te worden verstrekt voor aan het grote 
publiek aangeboden of verkochte 
gevaarlijke stoffen of preparaten die 
vergezeld gaan van voldoende informatie 
om de gebruikers in staat te stellen de 
nodige maatregelen op het gebied van de 
bescherming van de gezondheid, de 
veiligheid en het milieu te nemen, tenzij een 
downstreamgebruiker daarom vraagt.

schrappen

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 29, lid 1 van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 988
Artikel 29, lid 6, punt 16

16. overige informatie. 16. overige informatie, met name:
- registratie of preregistratienummer,
- informatie over een gebruik 
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overeenkomstig de voorschriften, met 
inbegrip van de daarbij behorende 
gebruiks- en blootstellingscategorieën 
overeenkomstig bijlage I bis bis.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 29, lid 1 van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 989
Artikel 29, lid 6, alinea 2

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

Als een chemische veiligheidsbeoordeling is 
uitgevoerd, worden de desbetreffende 
blootstellingsscenario’s in de 
blootstellingscategorieën als bijlage 
bijgevoegd. De downstreamgebruikers 
moeten met deze informatie in staat zijn de 
stof zonder verdere uitgebreide 
proefnemingen en zonder het vaststellen 
van eigen risicobeheersmaatregelen veilig 
binnen de in een bepaald geval aangegeven 
blootstellingscategorieën te gebruiken..

Or. de
Motivering

Amendement dat voortvloeit uit het amendement op artikel 29, lid 1 en uit het amendement op 
artikel 3, lid 13 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Amendement 990
Artikel 29, lid 6, alinea 2

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

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

Or. de
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Motivering

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

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 991
Artikel 29, lid 6, alinea 2

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

Als een chemische veiligheidsbeoordeling is 
uitgevoerd, worden de desbetreffende 
blootstellingscategorieën of -scenario’s
beschreven in de desbetreffende onderdelen 
van het veiligheidsinformatieblad .

Or. en

Motivering

Het is niet noodzakelijk de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad te voegen waarin de 
blootstellingsscenario's worden beschreven in de gevallen waarin een chemische 
veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd. Een veiligheidsinformatieblad moet gemakkelijk 
toegankelijk en begrijpelijk zijn voor downstreamgebruikers. Het toevoegen van bijlagen aan het 
veiligheidsinformatieblad moet worden vermeden. Het is niet noodzakelijk het 
blootstellingsscenario in een bijlage te beschrijven aangezien:
- het vastgestelde gebruik dat onder het veiligheidsinformatieblad valt, wordt hierin vermeld 
(afdeling 1-2);
- blootstellingsscenario's moeten generiek zijn en aan allen beschikbaar worden gesteld: het kan 
niet denkbaar zijn dat voor een bepaald gebruik hetzelfde blootstellingsscenario niet wordt 
toegepast voor alle stoffen die voor dat gebruik door hun respectieve leveranciers geschikt zijn 
gemaakt. Omgekeerd moet ook voor een bepaald gebruik hetzelfde blootstellingsscenario 
worden gebruikt voor alle downstreamgebruikers;
- een beschrijving van de risicobeheersmaatregelen die elke leverancier voor ieder 
blootstellingsscenario aanbeveelt moet in de kerntekst van het veiligheidsinformatieblad worden 
opgenomen (voornamelijk in de afdelingen 7 en 8);
- verder moet het veiligheidsinformatieblad zich aan de GHS-vereisten houden (GHS -
wereldwijd geharmoniseerd stelsel voor de indeling en etikettering van chemische stoffen).

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

Amendement 992
Artikel 29, lid 6, alinea 2

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

uitgevoerd, worden de desbetreffende 
blootstellingsscenario’s beschreven in de 
desbetreffende afdelingen van het 
veiligheidsinformatieblad.

Or. it

Motivering

Het is niet noodzakelijk de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad te voegen waarin de 
blootstellingsscenario's worden beschreven in de gevallen waarin een chemische 
veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd. Een veiligheidsinformatieblad moet gemakkelijk 
toegankelijk en begrijpelijk zijn voor downstreamgebruikers. Het toevoegen van bijlagen aan het 
veiligheidsinformatieblad moet worden vermeden. Het is niet noodzakelijk het 
blootstellingsscenario in een bijlage te beschrijven aangezien:
- blootstellingsscenario's moeten generiek zijn en aan allen beschikbaar worden gesteld: het kan 
niet denkbaar zijn dat voor een bepaald gebruik hetzelfde blootstellingsscenario niet wordt 
toegepast voor alle stoffen die voor dat gebruik door hun respectieve leveranciers geschikt zijn 
gemaakt. Omgekeerd moet ook voor een bepaald gebruik hetzelfde blootstellingsscenario 
worden gebruikt voor alle downstreamgebruikers;
- verder moet het veiligheidsinformatieblad zich aan de GHS-vereisten houden (GHS -
wereldwijd geharmoniseerd stelsel voor de indeling en etikettering van chemische stoffen).
Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op titel IV: Informatie in de 
toeleveringsketen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 993
Artikel 29, lid 6, alinea 2

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

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

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 29, lid 1 van dezelfde indieners.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 994
Artikel 29, lid 7

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

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

Motivering

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

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 995
Artikel 29, lid 8

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

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

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

a) zodra nieuwe gegevens beschikbaar 
komen die van invloed kunnen zijn op de
risicobeheersmaatregelen;

b) nadat de stof is geregistreerd;
c) nadat een vergunning is verleend of 
geweigerd;

c) nadat een vergunning is verleend of 
geweigerd;

d) nadat een beperking is opgelegd. d) nadat een beperking is opgelegd.
De nieuwe gedagtekende versie van de 
informatie, voorzien van de vermelding 
“Herziening van ... (datum)”, wordt gratis 
verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie 
zij de stof of het preparaat in de 
voorafgaande twaalf maanden hebben 
geleverd.

De nieuwe gedagtekende versie van de 
informatie, voorzien van de vermelding 
“Herziening van ... (datum)”, wordt gratis 
verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie 
zij de stof of het preparaat in de 
voorafgaande twaalf maanden hebben 
geleverd.

Or. en

Motivering

Het is de moeite waard expliciet te verlangen dat het veiligheidsinformatieblad gratis moet 
worden verstrekt, om voor consequentie te zorgen met de bestaande richtlijn inzake 
veiligsinformatiebladen.
Op grond van de redactie van het Commissievoorstel van lid 8, onder a), zouden 
veiligheidsinformatiebladen voortdurend moeten worden aangepast met nieuwe gegevens, hoe 
triviaal ook. Met de herziene redactie wordt duidelijk gemaakt dat alleen nieuwe gegevens die 
tot een verandering in de bestaande risicobeheersmaatregelen zouden kunnen leiden, moeten 
worden doorgegeven.
Artikel 29, lid 8, letter b) is onnodig bureaucratisch en moet worden weggelaten.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 996
Artikel 29, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. De leverancier van preparaties die 
worden geformuleerd in het 
recyclingproces zijn vrijgesteld van de 
verplichting de ontvanger een 
veiligheidsinformatieblad ter hand te 
stellen zoals bedoeld in bijlage I van de 
verordening. In plaats daarvan dient, waar 
dat vereist of gevraagd wordt een gewijzigd, 
op de dagelijkse praktijk afgestemd 
"veiligheidsinformatieblad recycling" te 
worden verstrekt.

Or. en

Motivering

REACH zou een onbedoeld negatief gevolg voor de recycling van kunststof kunnen hebben. Met 
dit amendement wordt getracht dit op te vangen.

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

Amendement 997
Artikel 29, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. De Commissie organiseert de 
ontwikkeling van technische richtsnoeren 
waarmee minimumvereisten voor 
veiligheidsinformatiebladen worden 
vastgesteld om te zorgen voor een duidelijke 
en adequate informatieverstrekking voor 
een optimaal gebruik door alle actoren 
eerder en later in de toeleveringsketen.

Or. en

Motivering

Veiligheidsinformatiebladen kunnen een goed hulpmiddel zijn om informatie eerder en later in 
de toeleveringsketen voor stoffen en preparaten door te geven. Veiligheidsinformatiebladen 
bereiken dit doel echter alleen als ze adequaat worden opgesteld. De Commissie moet daarom 
technische richtsnoeren ontwikkelen die minimumvereisten aangeven voor het vaststellen van 
veiligheidsinformatiebladen.
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 998
Artikel 30

Artikel 30 schrappen

Or. en

Motivering

Amendement volgt uit amendement op artikel 29.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 999
Artikel 30, titel

Verplichting om informatie downstream te 
verstrekken voor stoffen en preparaten 
waarvoor geen veiligheidsinformatieblad 
vereist is

Verplichting om informatie downstream te 
verstrekken voor stoffen en preparaten en 
voorwerpen waarvoor geen 
veiligheidsinformatieblad vereist is

Or. en

Motivering

Er is geen verstrekte informatie beschikbaar voor stoffen in voorwerpen , zelfs wanneer een stof 
in een bepaald product mag worden gebruikt. Dit is met name noodzakelijk voor constructiewerk 
waarbij een groot aantal voorwerpen wordt gebruikt, maar waarbij alleen informatie 
beschikbaar is over stoffen waarvoor een vergunning is verleend.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 1000
Artikel 30, lid 1

1. Alle actoren in de toeleveringsketen van 
een stof als zodanig of in een preparaat die 
geen veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig artikel 29 hoeven te 
verstrekken, verstrekken de volgende 
informatie downstream aan de onmiddellijke 
downstreamgebruiker of distributeur:

1. Alle actoren in de toeleveringsketen van 
een stof als zodanig of in een preparaat die 
geen veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig artikel 29 hoeven te 
verstrekken, verstrekken gratis de volgende 
informatie downstream aan de onmiddellijke 
downstreamgebruiker of distributeur:

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

a) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar voor 
stoffen waarvoor informatie wordt verstrekt 
overeenkomstig artikel 30, lid 1, onder a), 
b) of c);

b) een vermelding of de stof 
vergunningplichtig is en de bijzonderheden 

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

van eventuele in deze toeleveringsketen 
krachtens titel VII verleende of geweigerde 
vergunningen;

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

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

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

d) andere beschikbare relevante informatie 
over de stof die er van invloed op kunnen 
zijn of risicobeheersmaatregelen 
beschikbaar komen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een eind gemaakt aan de te bureaucratische vereiste dat uitsluitend 
het registratienummer moet worden verstrekt voor een stof waarvoor geen 
veiligheidsinformatieblad noodzakelijk is, terwijl gewaarborgd blijft dat eventueel beschikbare 
registratienummers worden vermeld bij de verstrekking van informatie over vergunningen en 
beperkingen, of informatie die van invloed kan zijn op bestaande risicobeheersmaatregelen 
(zoals geregeld in het nieuwe artikel 30, lid 1, letters a), b) en c). Dit amendement ligt op 
dezelfde lijn als de amendementen op artikel 29, lid 8 door de dezelfde indieners.

Amendement ingediend door John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 1001
Artikel 30, lid 1, inleidende formulering

1. Alle actoren in de toeleveringsketen van 
een stof als zodanig of in een preparaat die 
geen veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig artikel 29 hoeven te 
verstrekken, verstrekken de volgende 
informatie downstream aan de onmiddellijke 
downstreamgebruiker of distributeur:

1. Alle actoren in de toeleveringsketen of 
distributeurs van een stof als zodanig of in 
een preparaat die geen 
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
artikel 29 hoeven te verstrekken, verstrekken 
de volgende informatie downstream aan de 
onmiddellijke downstreamgebruiker of 
distributeur:

Or. en

Motivering

Het doel van het verstrekken van informatie aan actoren eerder in de toeleveringsketen is de 
gebruikers van stoffen en preparaten erbij te helpen passende risicobeheersmaatregelen te 
nemen. Het geven van informatie over registratienummers maakt vertrouwelijke informatie over 
de samenstelling van een preparaat en over de leveranciers openbaar en levert geen 
toegevoegde waarde op, aangezien dit artikel alleen betrekking heeft op stoffen die niet 
gevaarlijk zijn.
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Amendement ingediend door John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1002
Artikel 30, lid 1, letter (a)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Het doel van het verstrekken van informatie aan actoren eerder in de toeleveringsketen is de 
gebruikers van stoffen en preparaten erbij te helpen passende risicobeheersmaatregelen te 
nemen. Het geven van informatie over registratienummers maakt vertrouwelijke informatie over 
de samenstelling van een preparaat en over de leveranciers openbaar en levert geen 
toegevoegde waarde op, aangezien dit artikel alleen betrekking heeft op stoffen die niet 
gevaarlijk zijn (Bowis e.a.).
Het is niet consequent te eisen dat de registratienummers van niet geclassificeerde stoffen in het 
veiligheidsinformatieblad worden opgenomen waar dit voor geclassificeerde stoffen niet lijkt te 
worden verlangd. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een conflict over het gevoelige punt van 
vertrouwelijkheid van gegevens, bijvoorbeeld voor preparaten. Dit amendement staat in verband 
met de andere amendementen op titel IV: Informatie in de toeleveringsketen (Vernola e.a.).
De verplichting tot mededeling van het registratienummer of -nummers (art. 30, lid 1, letter a)) 
moet worden geschrapt. Daarmee kunnen commerciële en bedrijfsgeheimen zonder concessies te 
doen aan de bescherming van de gezondheid en het milieu beter worden beschermd (Weisgerber 
e.a.).

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 1003
Artikel 30, lid 1, letter (d)

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

schrappen

Or. fr

Motivering

Dit amendement staat in verband met het amendement op artikel 29, lid -1 (nieuw).

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1004
Artikel 30, lid 1, letter (d)

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

over de stof die nodig is voor de vaststelling 
en toepassing van passende 
risicobeheersmaatregelen bij de 
downstreamgebruikers.

Or. de

Motivering

De verplichting tot mededeling van het registratienummer of -nummers (art. 30, lid 1, letter a)) 
moet worden geschrapt. Daarmee kunnen commerciële en bedrijfsgeheimen zonder concessies te 
doen aan de bescherming van de gezondheid en het milieu beter worden beschermd.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1005
Artikel 30, lid 2, inleidende formulering

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

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

Or. en

Motivering

ITT mag ook gebruikt worden.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 1006
Artikel 30, lid 2, inleidende formulering

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

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. it

Motivering

Met dit amendement wordt getracht een fout in de Italiaanse versie van het Commissievoorstel te 
herstellen.
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Amendement 1007
Artikel 30, lid 2, letters (b), (c) en (d)

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

c) nadat een vergunning is verleend of 
geweigerd;

c) indien een vergunning is verleend of 
geweigerd;

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

Or. it

Motivering

Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op titel IV: Informatie in de 
toeleveringsketen.

Amendement ingediend door Mary Honeyball, Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 1008
Artikel 30 bis (nieuw)

Artikel 30 bis
Verplichting informatie aan actoren later 
in de toeleveringsketen te verstrekken voor 

stoffen in voorwerpen 
1. Een actor in de toeleveringsketen voor 
stoffen en preparaten die in een voorwerp 
een stof opneemt die voldoet aan de criteria 
zoals bedoeld in artikel 54, letters a) t/m e) 
en die is geïdentificeerd overeenkomstig 
artikel 54, letter f) verstrekt deze informatie 
samen met het veiligheidsinformatieblad 
aan professionele klanten als deze daarom 
verzoeken.
2. Een producent of importeur van een 
voorwerp verstrekt op verzoek informatie 
aan een consument over de aanwezigheid 
van een stof in het voorwerp als de stof 
voldoet aan de criteria voor de verstrekking 
van een vergunning overeenkomstig artikel 
54.

Or. en

Motivering

Om over een goed beheer van de toeleveringsketen voor consumentenproducten te beschikken, is 
het noodzakelijk dat men het recht heeft informatie te vragen over de stoffen van zeer ernstige 
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zorg die in voorwerpen worden verwerkt. Voor een goede informatiestroom is het verder 
noodzakelijk ervoor te zorgen dat consumenten toegang hebben tot informatie over de eventuele 
aanwezigheid van goedgekeurde chemische stoffen met een hoog risico die zich eventueel in 
consumentenartikelen bevinden. Deze bepaling werkt parallel met artikel 6 en dient op hetzelfde 
moment als artikel 6 in werking te treden.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 1009
Artikel 30 bis (nieuw)

Artikel 30 bis
Verplichting informatie aan actoren later 
in de toeleveringsketen te verstrekken voor 

stoffen en preparaten in voorwerpen
Alle actoren in de toeleveringsketen 
verstrekken informatie aan de 
onmiddellijke downstreamgebruiker of 
distributeur als een voorwerp een stof bevat 
die op zichzelf of in een preparaat voldoet 
aan de criteria zoals bedoeld in artikel 54, 
letters a) t/m e) of is geïdentificeerd 
overeenkomstig artikel 54, letter f).

Or. en

Motivering

Actoren in de toeleveringsketen moeten worden gewaarschuwd als een stof van zeer ernstige 
zorg is verwerkt in een voorwerp dat zij hebben verworven. Zo zullen de actoren ook goed 
geïnformeerd een keuze maken waarbij het milieu wordt ontzien. Voldoende informatie over het 
voorwerp is van essentieel belang in alle delen van de toeleveringsketen omdat uit de ervaring is 
gebleken dat stoffen kunnen vrijkomen wanneer producten worden gebruikt of verwerkt en 
wanneer ze het afvalstadium hebben bereikt. Voorbeelden zijn azo-kleurstoffen in textiel, 
vlamvertragers en ftalaten in kunststoffen en kwik in batterijen. REACH moet zodanig worden 
gewijzigd dat de informatie ook voor voorwerpen wordt doorgegeven.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 1010
Artikel 30 bis (nieuw)

Artikel 30 bis
Verplichting tot het doorgeven van 

informatie over de aanwezigheid van 
stoffen van zeer ernstige zorg in 

voorwerpen 
Iedere fabrikant, importeur of distributeur 
van voorwerpen verstrekt aan alle 
downstreamgebruikers informatie over de 
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aanwezigheid van een stof die aan de 
volgende voorwaarden voldoet:
(a) de stof is door het ECA geclassificeerd 
als voldoend aan de in artikel 54 vermelde 
criteria,
(b) de stof is in producten aanwezig in een 
concentratie van meer dan 0,1% in een 
homogeen deel van het voorwerp.
Iedere actor in de toeleveringsketen 
verstrekt aan cliënten die deze voorwerpen 
ontvangen deze informatie zolang wordt 
voldaan aan de voorwaarden als bedoeld 
onder letter b).

Or. fr
Motivering

In het huidige voorstel is geen verplichting opgenomen dat aan gebruikers informatie moet 
worden verstrekt over de aanwezigheid van chemische stoffen in voorwerpen. Deze informatie is 
vereist om de geloofwaardigheid van downstreamgebruikers in de ogen van hun klanten te 
waarborgen en om te voldoen aan de verplichtingen op grond van andere wetgeving.
Verder kunnen gebruikers onmiddellijk worden geconfronteerd met schadelijke stoffen in 
voorwerpen , vooral gedurende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en recycling. Dit 
amendement zal ook tot voordeel strekken van het MKB, gezien de specifieke problemen die zij 
hebben bij het verkrijgen van informatie van leveranciers in vergelijking met grote 
ondernemingen.
Tegenwoordig worden bouwmaterialen in toenemende mate gerecycleerd en opnieuw in 
bouwwerkzaamheden gebruikt, wat een grote bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling. Het is 
echter mogelijk dat de gerecycleerde materialen stoffen van zeer ernstige zorg bevatten en de 
bedrijven moeten informatie hierover kunnen verkrijgen. Noch de richtlijn inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (96/61/EG) noch de richtlijn inzake voor de bouw 
bestemde producten (89/10/EEG) garandeert een veilig gebruik van gevaarlijke chemicaliën of 
zorgt ervoor dat gebruikers adequate informatie krijgen.
De voorgestelde concentratiegrenswaarde van 0,1% strookt met de classificatielimieten 
krachtens de bestaande richtlijn inzake gevaarlijke preparaten (1999/45/EEG).

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 1011
Artikel 30 ter (nieuw)

Artikel 30 ter
Verplichting tot doorgeven van informatie 
over de aanwezigheid van stoffen van zorg 

in voorwerpen
Iedere fabrikant, importeur en distributeur 
van voorwerpen verstrekt informatie over 
de aanwezigheid in producten van elke stof 
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die voldoet aan de classificatiecriteria voor 
gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in 
Richtlijn 67/548 indien de stof aanwezig in 
een concentratie van tenminste 0,1% in een 
homogeen deel van het voorwerp en indien 
de klant speciaal om deze informatie heeft 
verzocht. De leverancier van het voorwerp 
stelt de klant binnen 8 dagen op de hoogte.

Or. fr
Motivering

Amendement dat voortvloeit uit het amendement op artikel 30 bis (nieuw).
Om voor flexibiliteit bij REACH te zorgen, moet informatie over de aanwezigheid van 
gevaarlijke stoffen niet automatisch worden gegeven, maar op verzoek van de klant.

Amendement ingediend door Liam Aylward, Avril Doyle

Amendement 1012
Artikel 31, inleidende formulering

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

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

Or. en

Motivering

Er moet een uitzonderlijk worden gemaakt ten aanzien van het verstrekken van informatie aan 
vorige actoren in de toeleveringsketen als hierdoor vertrouwelijke informatie openbaar zou 
worden gemaakt over de downstreamgebruiker of zijn bijzondere toepassing van de chemische 
stof. Bijvoorbeeld: als een downstreamgebruiker een unieke toepassing van een chemische stof 
heeft ontdekt en besluit dat hij dat gebruik afzonderlijk wil registreren om de fabrikant niet op 
het spoor te brengen van het specifieke gebruik en te voorkomen dat de fabrikant informatie over 
een dergelijke toepassing aan de concurrenten van de downstreamgebruiker moet doorgeven.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 1013
Artikel 31, lid 1, letters a) en b)

a) nieuwe informatie over gevaarlijke 
eigenschappen, ongeacht het betrokken 
gebruik;

a) nieuwe informatie over gevaarlijke 
eigenschappen, ongeacht de betrokken 
blootstellingscategorieën;

b) uitsluitend voor geïdentificeerd gebruik, 
alle overige informatie die twijfel kan doen 

b) uitsluitend voor geïdentificeerde 
blootstellingscategorieën, alle overige 
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ontstaan over de passendheid van de 
risicobeheersmaatregelen die in een aan hen 
verstrekt veiligheidsinformatieblad zijn 
vermeld.

informatie die twijfel kan doen ontstaan over 
de passendheid van de 
risicobeheersmaatregelen die in een aan hen 
verstrekt veiligheidsinformatieblad zijn 
vermeld.

Or. de
Motivering

Zie motivering bij amendement X op artikel 3, lid 13 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 1014
Artikel 31 bis (nieuw)

Artikel 31 bis
Alle downstreamgebruikers die aan het 
verzamelen van de veiligheidsgegevens 
hebben meegewerkt, geven de informatie
door aan iedere ontvanger, behalve aan 
individuele consumenten. Consumenten 
kunnen dergelijke informatie ontvangen 
van de verenigingen en instellingen waarin 
zij zijn georganiseerd. De producenten 
reageren uiterlijk binnen 15 dagen bij het 
verstrekken van de noodzakelijke gegevens.

Or. el

Motivering

Dit is een essentiële verandering om te komen tot een correcte informatievoorziening zonder een 
aanvullende belasting te creëren met het oog op de grote massa van consumenten, en versterking 
van de rol van de consumentenorganisaties. Directer en begrijpelijker dan de huidige 
bepalingen.

Amendement ingediend door Mary Honeyball, Karin Scheele, Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann

Amendement 1015
Artikel 31 bis (nieuw)

Artikel 31 bis
Verplichting tot het doorgeven van 

informatie over stoffen in voorwerpen
Downstreamgebruikers die in een voorwerp 
een stof of preparaat verwerken waarvoor 
een veiligheidsinformatieblad werd 
opgesteld en degenen die daarna dat 
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voorwerp hanteren of verder verwerken, 
geven het veiligheidsinformatieblad door 
aan iedere ontvanger van het product of 
een product dat daarvan is afgeleid. Een 
consument is geen ontvanger.
Consumenten hebben het recht de 
producent of importeur om informatie te 
vragen over de stoffen die aanwezig zijn in 
een product dat door hem is vervaardigd of 
geïmporteerd. De producent of importeur 
moet binnen 15 werkdagen reageren.

Or. en
Motivering

Fabrikanten van producten, detailhandelaren en consumenten moeten erachter kunnen komen of 
specifieke stoffen aanwezig zijn in het uiteindelijke product en moeten veiliger alternatieven 
kunnen vinden als dat nodig is. De termijn van 15 dagen is vastgesteld onder verwijzing naar de 
standaard reactietermijn in Verordening 1049/2001, die de toegang tot documenten van de 
communautaire instellingen regelt.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1016
Artikel 31 bis (nieuw)

Artikel 31 bis
Verplichting tot het doorgeven van 

informatie over stoffen in voorwerpen 
Downstreamgebruikers die in een voorwerp 
een stof of preparaat verwerken waarvoor 
een veiligheidsinformatieblad werd
opgesteld en degenen die daarna dat 
voorwerp hanteren of verder verwerken, 
geven het veiligheidsinformatieblad door 
aan iedere ontvanger van het voorwerp of 
een product dat daarvan is afgeleid. Het 
publiek is geen ontvanger.
Het publiek heeft het recht de producent of 
importeur om informatie te vragen over de 
stoffen die aanwezig zijn in een voorwerp 
dat door hem is vervaardigd of 
geïmporteerd. De producent of importeur 
moet binnen 15 werkdagen reageren.

Or. en

Motivering

Fabrikanten van producten, detailhandelaren en het publiek moeten erachter kunnen komen of 
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specifieke stoffen aanwezig zijn in het uiteindelijke product en moeten veiliger alternatieven 
kunnen vinden als dat nodig is. De termijn van 15 dagen is vastgesteld onder verwijzing naar de 
standaard reactietermijn in Verordening 1049/2001, die de toegang tot documenten van de 
communautaire instellingen regelt.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 1017
Artikel 31 bis (nieuw)

Artikel 31 bis
Verplichting tot het doorgeven van 

informatie over stoffen in voorwerpen
1. Een actor in de toeleveringsketen voor 
stoffen en preparaten die in een voorwerp 
een stof verwerkt zoals bedoeld in de letters 
a) t/m f) van artikel 54 stelt alle 
downstreamgebruikers en distributeurs van 
dit feit op de hoogte.
2. Indien de consument dit vraagt, verstrekt 
de distributeur van een voorwerp 
informatie over de aanwezigheid van 
stoffen in het voorwerp zoals bedoeld in de 
punten a) t/m f) van artikel 54.

Or. en

Motivering

De informatiestroom in de toeleveringsketen van de producent naar de downstreamgebruikers, 
zoals beoogd door REACH, stopt wanneer een chemische stof in een voorwerp terechtkomt. Met 
dit amendement wordt ervoor gezorgd dat actoren verderop in de toeleveringsketen voor 
producten informatie krijgen over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in deze voorwerpen. 
Deze informatie is verder noodzakelijk voor producenten/gebruikers van voorwerpen om te 
voldoen aan andere EG-wetgeving (b.v. productveiligheidsrichtlijn, speelgoedrichtlijn) om het 
gebruik van gevaarlijke chemische stoffen te voorkomen en, wat nog belangrijker is, dergelijke 
informatie aan de consument te verstrekken.

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

Amendement 1018
Artikel 32, titel

Toegang van werknemers tot de informatie 
in het veiligheidsinformatieblad

Toegang van werknemers tot 
veiligheidsinformatie

Or. it
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Motivering

Niet alle informatie van het informatieveiligheidsblad moet toegankelijk zijn. Dit amendement 
houdt verband met de andere amendementen op titel IV: Informatie in de toeleveringsketen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 1019
Artikel 33

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1020
Artikel 34, lid 1 en 1 bis (nieuw)

Beoordeling van de chemisch veiligheid
door downstreamgebruikers en verplichting 
om risicobeperkende maatregelen toe te 
passen en aan te bevelen

Beoordelingen door downstreamgebruikers
en verplichting om risicobeperkende 
maatregelen toe te passen en aan te bevelen

1. Downstreamgebruikers mogen informatie 
verstrekken om te helpen bij de opstelling 
van een registratie.

1. Downstreamgebruikers mogen informatie 
verstrekken om te helpen bij de opstelling 
van een registratie.

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

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 1021
Artikel 34, lid 1

1. Downstreamgebruikers mogen informatie 
verstrekken om te helpen bij de opstelling 
van een registratie.

1. Downstreamgebruikers mogen informatie 
verstrekken om te helpen bij de opstelling 
van een registratie. De informatie kan 
rechtstreeks bij het ECA worden ingediend. 
De bepalingen van titel III inzake de 
uitwisseling van gegevens zijn mutatis 
mutandis op de downstreamgebruiker van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Zonder de mogelijkheid direct verslag aan het ECA uit te brengen, zouden de rechten van de 
downstreamgebruikers op bescherming van gegevens ernstig in gevaar worden gebracht. Anders 
zouden de gegevens beschikbaar zijn voor de leverancier, zonder de mogelijkheid te controleren 
hoe deze informatie wordt gebruikt.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1022
Artikel 34, lid 2

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

2. Elke downstreamgebruiker heeft het recht 
een bepaald gebruik schriftelijk aan de 
fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker, dan wel distributeur 
of andere actor in de toeleveringsketen, die 
hem een stof levert mee te delen teneinde er 
een geïdentificeerd gebruik van te maken. 
Daarbij verstrekt hij voldoende informatie 
om zijn leverancier in staat te stellen een 
blootstellingsbeoordeling voor dit gebruik 
op te stellen in het kader van de chemische 
veiligheidsbeoordeling door de leverancier. 
Dit lid is niet van toepassing op niet 
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goedgekeurde wijzen van gebruik

Or. en
Motivering

De leverancier moet er niet toe verplicht worden alle wijzen van gebruik die een 
downstreamgebruiker heeft gevonden te ondersteunen en hij behoeft evenmin 
blootstellingsscenario's op te stellen voor toepassingsmogelijkheden die hij niet steunt.
Lid 2 moet niet in tegenspraak zijn met kopje 16 van het veiligheidsinformatieblad (ook een deel 
van het veiligheidsinformatieblad van het GHS).

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1023
Artikel 34, lid 2

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

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

Overeenkomstig artikel 3, lid 26 kan de 
fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker weigeren een
blootstellingsscenario te verstrekken.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt duidelijk gemaakt dat de leveranciers alleen bij wijze van 
uitzondering kunnen weigeren een downstreamgebruiker het noodzakelijke 
blootstellingsscenario voor een gebruiksmogelijkheid te verstrekken. Deze verduidelijking is van 
bijzondere waarde voor het MKB, omdat ze voor rechtszekerheid zorgt en de kosten beter 
calculeerbaar maakt. Dit amendement moet worden gezien in verband met het geamendeerde 
artikel 3, lid 26.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 1024
Artikel 34, lid 2

2. Elke downstreamgebruiker heeft het recht 
een bepaald gebruik schriftelijk aan de 
fabrikant, importeur of 

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

downstreamgebruiker, dan wel distributeur 
of andere actor in de toeleveringsketen, die 
hem een stof levert mee te delen teneinde er 
een geïdentificeerd gebruik van te maken. 
Daarbij verstrekt hij voldoende informatie 
om zijn leverancier in staat te stellen een 
blootstellingsscenario voor dit gebruik op te 
stellen in het kader van de chemische 
veiligheidsbeoordeling door de leverancier. 
Dit lid is niet van toepassing op niet 
goedgekeurde wijzen van gebruik.

Or. fr

Motivering

De leverancier moet er niet toe verplicht worden alle wijzen van gebruik die een 
downstreamgebruiker heeft gevonden te ondersteunen en hij behoeft evenmin 
blootstellingsscenario's op te stellen voor toepassingsmogelijkheden die hij niet steunt.

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

Amendement 1025
Artikel 34, lid 2

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

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

Dit lid is niet van toepassing op niet 
goedgekeurde wijzen van gebruik.

Or. it

Motivering

Een leverancier moet er niet toe worden verplicht te voorzien in blootstellingsscenario's voor 
niet-goedgekeurde toepassingen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 1026
Artikel 34, lid 2



AM\565932NL.doc 89/103 PE 357.820v01-00

NL

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

2. Elke downstreamgebruiker heeft het recht 
blootstellingscategorieën van een stof
schriftelijk aan de fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker die hem een stof 
levert mee te delen opdat deze tot de 
aangegeven blootstellingscategorie wordt. 
Daarbij verstrekt hij voldoende informatie 
om zijn leverancier in staat te stellen de 
vereiste blootstellingsscenario's op te stellen 
in het kader van de chemische 
veiligheidsbeoordeling door de leverancier.

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1027
Artikel 34, lid 2

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

2. Elke downstreamgebruiker heeft het recht 
een bepaald gebruik dat niet in 
overeenstemming is met een beoordeelde of 
gepreregistreerde gebruiks- of 
blootstellingscategorie schriftelijk aan de 
fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker die hem een stof 
levert mee te delen teneinde er een 
geïdentificeerd gebruik van te maken. 
Daarbij verstrekt hij voldoende informatie 
om zijn leverancier in staat te stellen in zijn 
chemische veiligheidsbeoordeling resp. bij 
de vaststelling van het 
veiligheidsinformatieblad het gebruik bij 
een gebruiks- en blootstellingscategorie 
overeenkomstig bijlage I bis bis in te delen 
alsmede een blootstellingsbeoordeling voor 
dit gebruik op te stellen .

Or. de

Motivering

Staat in verband met het amendement op artikel 34, lid 1 bis.
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Amendement ingediend door Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Amendement 1028
Artikel 34, lid 2

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1029
Artikel 34, lid 4

4. De downstreamgebruiker van een stof, als 
zodanig of in een preparaat, stelt een 
chemisch veiligheidsrapport 
overeenkomstig bijlage XI op voor elk 
gebruik dat niet overeenkomt met de 
voorwaarden die beschreven zijn in een 
blootstellingsscenario dat hem in een
veiligheidsinformatieblad is verstrekt.
Indien de downstreamgebruiker een 
blootstellingsscenario toepast of aanbeveelt 
dat ten minste de voorwaarden omvat die 
beschreven zijn in het aan hem verstrekte 
blootstellingsscenario, hoeft hij geen 

4. De downstreamgebruiker van een stof, als 
zodanig of in een preparaat, stelt voor elk 
gebruik dat niet overeenkomt met een 
gebruiks- of blootstellingscategorie die hem 
in een veiligheidsinformatieblad zijn 
verstrekt een eigen
veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 
bijlage I bis op dat rekening houdt met dit 
afwijkende gebruik. Hij moet daarbij zijn 
afwijkende gebruik indelen bij een 
gebruiks- en blootstellingscategorie 
overeenkomstig bijlage I bis bis.
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chemisch veiligheidsrapport op te stellen.
De downstreamgebruiker hoeft geen 
chemisch veiligheidsrapport op te stellen in 
een van de volgende gevallen:
a) indien het niet verplicht is bij de stof een 
veiligheidsinformatieblad te verstrekken;
b) indien zijn leverancier niet verplicht is 
een chemisch veiligheidsrapport op te 
stellen.

Or. de

Motivering

Van een downstreamgebruiker is het opstellen van een chemische veiligheidsbeoordeling veelal 
te veel gevraagd; het opstellen van een veiligheidsinformatieblad is voldoende.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Amendement 1030
Artikel 34, lid 4

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

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

Indien de downstreamgebruiker een 
blootstellingsscenario toepast of aanbeveelt 
dat ten minste de voorwaarden omvat die 
beschreven zijn in het aan hem verstrekte 
blootstellingsscenario, hoeft hij geen 
chemisch veiligheidsrapport op te stellen.

Indien de downstreamgebruiker een 
blootstellingsscenario toepast of aanbeveelt 
dat ten minste de voorwaarden omvat die 
beschreven zijn in de aan hem meegedeelde 
gebruiks- en blootstellingscategorieën, 
hoeft hij geen chemisch veiligheidsrapport 
op te stellen.

De downstreamgebruiker hoeft geen 
chemisch veiligheidsrapport op te stellen in 
een van de volgende gevallen:

De downstreamgebruiker hoeft geen 
chemisch veiligheidsrapport op te stellen in 
een van de volgende gevallen:

a) indien het niet verplicht is bij de stof een 
veiligheidsinformatieblad te verstrekken;

a) indien het niet verplicht is bij de stof een 
veiligheidsinformatieblad te verstrekken;

b) indien zijn leverancier niet verplicht is 
een chemisch veiligheidsrapport op te 
stellen.

b) indien zijn leverancier niet verplicht is 
een chemisch veiligheidsrapport op te 
stellen.

Or. de
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Motivering

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

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1031
Artikel 34, lid 4, alinea 1

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

4. De downstreamgebruiker van een stof, als 
zodanig of in een preparaat, stelt een 
chemisch veiligheidsrapport overeenkomstig 
bijlage XI op voor elk gebruik in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
per stof dat niet overeenkomt met de 
voorwaarden die beschreven zijn in een 
blootstellingsscenario dat hem in een 
veiligheidsinformatieblad is verstrekt.

Or. en
Motivering

Met dit amendement wordt gezorgd voor gelijke behandeling van registranten en 
downstreamgebruikers ten aanzien van de manieren van gebruik die moeten worden opgenomen 
in een chemische veiligheidsbeoordeling die, om praktische redenen, alleen vereist dient te zijn 
voor een gebruik in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1032
Artikel 34, lid 4, alinea 3

De downstreamgebruiker hoeft geen 
chemisch veiligheidsrapport op te stellen in 
een van de volgende gevallen:

De downstreamgebruiker hoeft geen 
chemisch veiligheidsrapport op te stellen in 
de volgende gevallen:

a) indien het niet verplicht is bij de stof een 
veiligheidsinformatieblad te verstrekken;

a) indien het niet verplicht is bij de stof een 
veiligheidsinformatieblad te verstrekken;

b) indien zijn leverancier niet verplicht is 
een chemisch veiligheidsrapport op te 
stellen.

b) indien zijn leverancier niet verplicht is 
een chemisch veiligheidsrapport op te 
stellen;

b bis) gedurende een termijn van vijf jaar 
voor een gebruik ten behoeve van product-
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en procesgericht onderzoek en 
ontwikkeling mits hij aan het ECA de in 
artikel 35 bedoelde informatie ter 
beschikking stelt alsmede een lijst van zijn 
eventuele klanten of gebruikers en de 
geraamde hoeveelheid die hij gebruikt voor 
zijn product- en procesgeoriënteerd 
onderzoek en ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt voorzien in de mogelijkheid dat downstreamgebruikers die zich 
bezighouden met product- en procesgericht onderzoek en ontwikkeling worden vrijgesteld van de 
verplichting om de chemische veiligheidsbeoordeling voor dat gebruik uit te voeren door enige 
informatie die niet moeilijk bijeen is te krijgen op te nemen in het verslag dat zij overeenkomstig 
artikel 35 voor dat gebruik aan het ECA moeten toezenden (gekoppeld aan de amendementen op 
artikel 3, lid 22, artikel 4 bis en artikel 7 van dezelfde indiener).

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1033
Artikel 34, lid 5

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

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

Or. de
Motivering

Staat in verband met het bovengenoemde amendement op artikel 34, lid 4.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1034
Artikel 34, lid 6

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

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

Or. de
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Motivering

Staat in verband met het bovengenoemde amendement op artikel 34, lid 4.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1035
Artikel 34, lid 7

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

schrappen

Or. de

Motivering

Staat in verband met het bovengenoemde amendement op artikel 34, lid 4.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 1036
Artikel 35

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

1. Elke downstreamgebruiker meldt, 
alvorens met het gebruik van een door een 
actor eerder in de toeleveringsketen 
overeenkomstig artikel 5 of 16 
geregistreerde stof in een 
blootstellingscategorie te beginnen, de in lid 
2 van dit artikel genoemde informatie aan 
het ECA indien hem een 
veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt 
dat de aangegeven blootstellingscategorie 
bevat en de downstreamgebruiker de stof in 
afwijking daarvan toepast.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) een beknopte algemene beschrijving van 
de blootstellingscategorie(ën);
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f) een voorstel voor aanvullende proeven op 
gewervelde dieren, indien hij die nodig acht 
om zijn chemische veiligheidsbeoordeling te 
completeren.

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

3. Indien een wijziging optreedt in de 
overeenkomstig lid 1 gemelde informatie, 
past de downstreamgebruiker die informatie 
onverwijld aan.

3. Indien een wijziging optreedt in de 
overeenkomstig lid 1 gemelde informatie, 
past de downstreamgebruiker die informatie 
onverwijld aan.

4. Indien zijn indeling van een stof afwijkt 
van die van zijn leverancier, meldt de 
downstreamgebruiker dat in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur aan het ECA.

4. Indien zijn indeling van een stof afwijkt 
van die van zijn leverancier, meldt de 
downstreamgebruiker dat in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur aan het ECA.

5. De meldingsverplichting van de leden 1 
tot en met 4 geldt niet voor stoffen die de 
downstreamgebruiker, als zodanig of in een 
preparaat, in hoeveelheden van minder dan 1 
ton per jaar gebruikt.

5. De meldingsverplichting van de leden 1 
tot en met 4 geldt niet voor stoffen die de 
downstreamgebruiker, als zodanig of in een 
preparaat, in hoeveelheden van minder dan 
10 ton per jaar gebruikt.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij amendement X op artikel 3, lid 13 bis (nieuw). 2: Zie motivering bij 
amendement X op artikel 2, lid 1.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1037
Artikel 35, titel

Verplichting voor downstreamgebruikers om 
informatie te melden

Verplichting voor downstreamgebruikers om 
informatie aan het ECA te melden

Or. de

Motivering

Staat in verband met het amendement op artikel 34.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1038
Artikel 35, lid 1

1. Elke downstreamgebruiker meldt, 
alvorens met een bepaald gebruik van een 
door een actor eerder in de 
toeleveringsketen overeenkomstig artikel 5 
of 16 geregistreerde stof te beginnen, de in 
lid 2 van dit artikel genoemde informatie 

1. Indien overeenkomstig artikel 34, lid 2 
voorzien is in een gebruik dat afwijkt van 
een door de fabrikant of importeur 
beoordeelde gebruiks- en 
blootstellingscategorie, dan moet voor 
aanvang van het afwijkende gebruik een 
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aan het ECA indien hem een 
veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt 
dat een blootstellingsscenario omvat en de 
downstreamgebruiker de stof niet 
overeenkomstig de in dat 
blootstellingsscenario beschreven 
voorwaarden gebruikt.

mededeling aan het ECA worden gedaan.

Or. de
Motivering

Staat in verband met het amendement op artikel 34.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Amendement 1039
Artikel 35, lid 1

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

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

Or. de
Motivering

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

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1040
Artikel 35, lid 2, letter (b)

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

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

Motivering

Staat in verband met het amendement op artikel 34.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1041
Artikel 35, lid 2, letter (e)

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

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

Or. de
Motivering

Staat in verband met het amendement op artikel 34.

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 1042
Artikel 35, lid 2, letter (f)

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

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

Bij het ontbreken van dergelijke informatie 
is de procedure van artikel 25 van 
toepassing.

Or. it
Motivering

Dit amendement houdt nauw verband met en vloeit voort uit de amendementen op de artikelen 9, 
letter a), punt x), 24, lid 5, 25, lid 1 en 26 en lid 1. Het doel is de facultatieve aspecten in 
verband met het voorleggen van gegevens over proeven met niet-gewervelde dieren weg te laten 
vallen door deze bepaling te schrappen. De verplichting toegang tot informatie te geven is van 
vitaal belang voor het MKB.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 1043
Artikel 35, lid 5

5. De meldingsverplichting van de leden 1 5. De meldingsverplichting van de leden 1 
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tot en met 4 geldt niet voor stoffen die de 
downstreamgebruiker, als zodanig of in een 
preparaat, in hoeveelheden van minder dan 1 
ton per jaar gebruikt.

tot en met 4 geldt niet voor stoffen die de 
downstreamgebruiker, als zodanig of in een 
preparaat, in hoeveelheden van minder dan 1 
ton per jaar gebruikt met uitzondering van 
stoffen van zeer ernstige zorg.

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

Amendement 1044
Artikel 35 bis (nieuw)

Artikel 35 bis
Verplichting voor downstream-MKB's 

informatie te verstrekken
1. Alvorens te beginnen met een bijzonder 
gebruik van een stof die door een actor 
eerder in de toeleveringsketen 
overeenkomstig artikel 5 of 16 is 
geregistreerd, verstrekt een 
downstreamgebruiker het ECA de in lid 2 
van dit artikel vermelde informatie indien 
hij een veiligheidsinformatieblad heeft 
ontvangen dat een blootstellingsscenario 
bevat en de downstreamgebruiker de stof 
gebruikt buiten de in dat 
blootstellingsscenario omschreven 
omstandigheden.
2. De door de downstreamgebruiker te 
verstrekken informatie bevat de volgende 
punten in de door het ECA overeenkomstig 
artikel 108 voorgestelde structuur:
a) zijn identiteit en nadere bijzonderheden 
om met hem in contact te treden;
b) het in artikel 18, lid 1 bedoelde 
registratienummer of de daar bedoelde 
nummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stof of stoffen zoals 
omschreven in afdeling 2 van bijlage IV;
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d) indien bekend, de identiteit van de 
fabrikant(en) of importeur(s);
e) een korte algemene beschrijving van het 
gebruik of de gebruiken.
3. Indien het ECA van mening is dat 
verdere en meer gedetailleerde 
proefnemingen op gewervelde of 
ongewervelde dieren gepast zijn, dan zorgt 
het ervoor dat deze gegevens worden 
verzameld uit de gegevens over bestaande 
proefnemingen of het geeft de lidstaat 
waartoe de onderneming behoort opdracht 
de proefnemingen te laten uitvoeren. Alle 
resultaten die nuttig zijn voor de 
veiligheidsbeoordelingen van het ECA 
worden aan het ECA doorgezonden.
4. Indien de uitslagen van de 
proefnemingen die het ECA heeft 
verzameld of waarvoor het opdracht heeft 
gegeven negatief zijn, dan stelt het ECA de 
aanvrager en het land waartoe hij behoort 
daarvan op de hoogte met het oog op het 
blokkeren van het gebruik van de stof.
5. De downstreamgebruiker past deze 
informatie onverwijld aan indien er een 
wijziging optreedt in de informatie die 
overeenkomstig lid 1 werd verstrekt.
6. Een downstreamgebruiker deelt het ECA 
in de door het ECA overeenkomstig artikel 
108 voorgeschreven structuur mede of zijn 
classificatie van een stof verschilt van die 
van zijn leverancier.
7. Het verstrekken van informatie 
overeenkomstig de leden 1 t/m 4 is niet 
vereist in verband met een stof, als zodanig 
of in een preparaat, die de 
downstreamgebruiker in hoeveelheden van 
minder dan 1 ton per jaar gebruikt.

Or. it

Motivering

Ad hoc-procedure om een MKB de mogelijkheid te geven tot registratie van het vastgestelde 
eigen gebruik, waarbij tevens vertrouwelijke gegevens beschermd blijven.
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Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato

Amendement 1045
Artikel 35 bis (nieuw)

Artikel 35 bis
Procedure voor verplichte kennisgeving 

van informatie voor het MKB
1. Indien de downstreamgebruiker een 
MKB in de zin van artikel 3, lid 30 van deze 
verordening is, dan is de 
kennisgevingsprocedure zoals bedoeld in 
artikel 35 van toepassing, met uitzondering 
van lid 2, letter f)  en de leden 3, 4 en 5.
2. Indien het ECA na een beoordeling van 
oordeel is dat de resultaten van verdere, 
meer gedetailleerde proefnemingen op 
gewervelde en ongewervelde dieren 
noodzakelijk zijn, dan zullen deze door het 
ECA uit de resultaten van bestaande 
proefnemingen worden verzameld.
3. Indien de proefnemingsresultaten zoals 
in het vorige lid bedoeld niet al bestaan, 
dan geeft het ECA de lidstaat waarin het 
MKB zijn hoofdzetel heeft opdracht de 
proefnemingen uit te voeren. 
Proefnemingsresultaten die nuttig zijn voor 
de veiligheidsbeoordelingen worden aan 
het MKB meegedeeld na afsluiting van de 
proefnemingen.
4. Het ECA stelt de aanvrager (het MKB) 
en de lidstaat waarin hij zijn hoofdzetel 
heeft op de hoogte indien de resultaten van 
de proefnemingen negatief zijn, ten einde 
het gebruik van de onderzochte stof te 
blokkeren.
5. De downstreamgebruiker dient de 
overeenkomstig lid 1 doorgegeven 
informatie aan te passen zodra hierin enige 
verandering optreedt.
6. Een downstreamgebruiker brengt het 
ECA in de door het ECA gespecificeerde 
structuur overeenkomstig artikel 108 
verslag uit indien zijn classificering van 
een stof verschilt van die van zijn 
leverancier.
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7. Het uitbrengen van verslag 
overeenkomstig de leden 1 t/m 4 is niet 
vereist in verband met een stof, als zodanig 
of in een preparaat, die door de 
downstreamgebruiker in hoeveelheden van 
minder dan 1 ton per jaar wordt gebruikt.

Or. it

Motivering

Er moet een ad hoc-procedure voor het MKB worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de 
registratie van een welomschreven eigen gebruik mogelijk is zonder dat de vertrouwelijkheid in 
verband met bedrijfsgegevens in gevaar komt. Hiermee wordt het gevaar van oneerlijke 
concurrentie tussen een actor eerder in de toeleveringsketen en een downstreamgebruiker 
voorkomen.
Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 3, lid 29 bis van dezelfde 
indiener.


