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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

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 en Miroslav Mikolášik

Amendement 740
Artikel 37, lid -1 (nieuw)

-1. Het toepassingsgebied van deze titel is 
beperkt tot stoffen met verplichte registratie 
overeenkomstig titel II. 

Or. it

Motivering

De beoordeling is gebaseerd op informatie die via de registratie wordt verkregen. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit artikel 44, waar een procedure wordt vastgesteld voor verzoeken om nadere 
informatie, die van registranten kan worden geëist, zodat duidelijk is dat de titel over de 
beoordeling van stoffen alleen betrekking heeft op stoffen met verplichte registratie. Stoffen 
beoordelen waarvoor registratie niet verplicht is, heeft geen zin. Dit amendement hangt 
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samen met de andere amendementen op de artikelen van titel 6 - Beoordeling van stoffen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 741
Artikel 37

Polymeren zijn vrijgesteld van beoordeling 
uit hoofde van deze titel.

Polymeren en geleidelijk geïntegreerde 
stoffen die zich in de 
preregistratieprocedure overeenkomstig de 
artikelen 26 tot 26 bis bevinden, zijn 
vrijgesteld van beoordeling uit hoofde van 
deze titel.

Or. de

Motivering

De beoordeling van geleidelijk geïntegreerde stoffen wordt in het kader van de 
preregistratieprocedure afzonderlijk geregeld. De stoffen worden evenwel, zodra zij 
geregistreerd zijn, aan de stoffenbeoordeling onderworpen.

Amendement ingediend door John Bowis en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 742
Artikel 37

Polymeren zijn vrijgesteld van beoordeling 
uit hoofde van deze titel.

Polymeren en stoffen die van registratie zijn 
vrijgesteld, zijn vrijgesteld van beoordeling 
uit hoofde van deze titel.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

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

Amendement 743
Artikel 37
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Polymeren zijn vrijgesteld van beoordeling 
uit hoofde van deze titel.

Polymeren zijn vrijgesteld van beoordeling.

Or. it

Motivering

Polymeren moeten volledig buiten de REACH-verordening blijven. Er is een specifieke 
regeling voor nodig.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Françoise Grossetête, Werner Langen, Richard Seeber, Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis en Miroslav Mikolášik

Amendement 744
Horizontaal amendement

de bevoegde instantie het ECA
(Dit amendement geldt voor de hele tekst 
van titel VI - Beoordeling van stoffen. Als 
het wordt goedgekeurd, moeten 
overeenkomstige aanpassingen in de hele 
tekst worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies en Carl Schlyter

Amendement 745
Artikel 38, titel

Bevoegde instantie Verantwoordelijkheid van het ECA voor de 
beoordeling van dossiers
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Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 746
Artikel 38, lid 1

1. In de artikelen 39 tot en met 43 wordt 
onder “de bevoegde instantie” verstaan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
vervaardiging plaatsvindt of waar de 
importeur is gevestigd.

1. In de artikelen 39 tot en met 47 wordt 
onder “de bevoegde instantie” het ECA
verstaan.

Or. de

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en een onevenwicht tussen de lidstaten als gevolg van de 
verschillende gedecentraliseerde administratieve afhandelingswijzen te voorkomen is het 
nodig dat het ECA de dossierbeoordeling in principe zelf uitvoert. Het kan eventueel voor 
steun een beroep op de nationale instanties doen.

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

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen en Richard Seeber

Amendement 747
Artikel 38, lid 1

1. In de artikelen 39 tot en met 43 wordt 
onder “de bevoegde instantie” verstaan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
vervaardiging plaatsvindt of waar de 
importeur is gevestigd.

1. In de artikelen 39 tot en met 46 wordt 
onder “de bevoegde instantie” het ECA
verstaan.
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Or. xm

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
aspecten van de beoordeling heeft, ter wille van consistentie, rechtszekerheid en efficiëntie. 
(Ria Oomen-Ruijten en anderen)

Opdat consistentie, rechtszekerheid en efficiëntie gegarandeerd zijn, moet het ECA voor alle 
aspecten van de beoordeling bevoegd zijn en over alle beoordelingsaspecten als enige 
beslissingsbevoegdheid hebben. (Werner Langen)

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies en Carl Schlyter

Amendement 748
Artikel 38, lid 1

1. In de artikelen 39 tot en met 43 wordt 
onder “de bevoegde instantie” verstaan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de
vervaardiging plaatsvindt of waar de 
importeur is gevestigd.

1. Het ECA is verantwoordelijk voor de 
beoordeling van de voorstellen voor 
proeven en de registratiedossiers.

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Ria Oomen-
Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen en 

Richard Seeber

Amendement 749
Artikel 38, lid 2

2. Indien verschillende fabrikanten of Schrappen
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importeurs overeenkomstig artikel 10 of 17 
een consortium hebben gevormd, wordt 
onder “de bevoegde instantie” verstaan de 
bevoegde instantie van de fabrikant of 
importeur die overeenkomstig artikel 10 of 
17 namens de anderen gegevens bij het 
ECA indient.

Or. xm

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en een onevenwicht tussen de lidstaten als gevolg van de 
verschillende gedecentraliseerde administratieve afhandelingswijzen te voorkomen is het 
nodig dat het ECA de dossierbeoordeling in principe zelf uitvoert. Het kan eventueel voor 
steun een beroep op de nationale instanties doen. (Elisabeth Jeggle en anderen)

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
aspecten van de beoordeling heeft, ter wille van consistentie, rechtszekerheid en efficiëntie. 
(Ria Oomen-Ruijten en anderen + Richard Seeber)

Opdat consistentie, rechtszekerheid en efficiëntie gegarandeerd zijn, moet het ECA voor alle 
aspecten van de beoordeling bevoegd zijn en over alle beoordelingsaspecten als enige 
beslissingsbevoegdheid hebben. (Werner Langen)

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies en Carl Schlyter

Amendement 750
Artikel 38, lid 2

2. Indien verschillende fabrikanten of 
importeurs overeenkomstig artikel 10 of 17 
een consortium hebben gevormd, wordt 
onder “de bevoegde instantie” verstaan de 
bevoegde instantie van de fabrikant of 
importeur die overeenkomstig artikel 10 of 
17 namens de anderen gegevens bij het 
ECA indient.

2. Het ECA steunt voor deze beoordelingen 
op de instantie(s) die elke lidstaat hiertoe 
heeft aangewezen.

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 
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Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Frederika 
Brepoels

Amendement 751
Artikel 38, leden 2 bis en 2 ter (nieuw)

2 bis. Het ECA kan in het kader van de 
voorbereiding van de besluiten die het 
alleen moet nemen en de adviezen die het 
alleen moet uitbrengen de bevoegde 
instanties van de lidstaat waar de 
vervaardiging plaatsheeft of de importeur is 
gevestigd, bij de zaak betrekken en om 
technische steun verzoeken. Hierbij worden 
uniforme, door het ECA vastgestelde 
principes in acht genomen. 
2 ter. Alle communicatie tussen het ECA en 
de registrant kan in een door deze laatste 
gekozen taal verlopen. 

Or. de

Motivering

De harmonisatie van de gemeenschappelijke markt vereist dat alle besluiten worden genomen 
en alle adviezen worden uitgebracht op een centrale plek, het ECA. Hierbij is evenwel 
wenselijk dat het ECA de deskundigheid van de bevoegde instanties van de lidstaten kan 
benutten en deze instanties in het kader van de voorbereiding van zijn besluiten en adviezen 
om technische steun kan verzoeken. Bedoeling is de communicatie en de informatie-
uitwisseling tussen het ECA en de registrant te vergemakkelijken; in het bijzonder KMO's 
hebben hier baat bij. Om de zaak met name voor KMO's te vereenvoudigen moet de 
communicatie met het ECA ook in de taal van het land van vestiging kunnen verlopen; 
multinationale ondernemingen die in alle lidstaten actief zijn, moeten een taal kunnen kiezen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 752
Artikel 39

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk Schrappen
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voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in 
de bijlagen VII en VIII vermelde 
informatie voor een stof.
2. De bevoegde instantie stelt op basis van 
het in lid 1 bedoelde onderzoek een ontwerp 
op van een van de volgende besluiten en dat 
besluit wordt volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49 vastgesteld:
a) een besluit waarbij de betrokken 
registranten of downstreamgebruikers 
worden verplicht de voorgestelde proef uit 
te voeren en waarbij een uiterste termijn 
wordt gesteld voor de indiening van de 
samenvatting van de testresultaten, of de 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, 
indien vereist uit hoofde van bijlage I;
b) een besluit als bedoeld onder a), waarbij 
echter de voorwaarden waaronder de proef 
moet worden uitgevoerd worden gewijzigd;
c) een besluit waarbij het voorstel voor de 
proef wordt afgewezen.
3. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie.

Or. de

Motivering

In de indiening van voorstellen voor proeven hoeft niet te worden voorzien, aangezien alle 
relevante informatie over de gebruiksveiligheid al bij de registratie wordt verstrekt. De 
indiening van voorstellen voor proeven bij de bevoegde instanties / het ECA mag daarom 
worden geschrapt.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 753
Artikel 39, lid 1

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in 

1. Het ECA onderzoekt elk voorstel voor 
een proef in een registratie of een rapport 
van een downstreamgebruiker voor een stof.
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de bijlagen VII en VIII vermelde 
informatie voor een stof.

Or. en

Motivering

De aanpassing van de informatievoorschriften geldt voor volumes vanaf 10 miljoen ton per 
jaar (zie ook het amendement op artikel 37 en de overeenkomstige amendementen in titel II).

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

Amendement 754
Artikel 39, lid 1

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor een stof.

1. In de gevallen waar de door het ECA 
goedgekeurde methoden geen 
risicobeoordeling mogelijk maken, 
onderzoekt de bevoegde instantie elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor een stof.

Or. es

Motivering

Het voorhanden zijn van door het ECA goedgekeurde systemen zou ten zeerste helpen om 
dieproeven te voorkomen. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 755
Artikel 39, lid 1

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor een stof.

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen V tot en met VIII vermelde 
informatie voor een stof.
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Or. en

Motivering

Hangt samen met de amendementen op overweging 47 en artikel 11, lid 1. Om proeven op 
dieren te voorkomen en de kosten voor de industrie te beperken, en omdat gegevens uit 
dierproeven alleen mogen worden verstrekt, als dit voor de beoordeling van de veiligheid van 
een stof nodig is, moeten de voorstellen voor een proef ten behoeve van de verstrekking van 
de in de bijlagen V en VI vermelde informatie ook door de bevoegde instantie worden 
onderzocht.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 756
Artikel 39, lid 1

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor een stof.

1. De bevoegde instantie onderzoekt elk 
voorstel voor een proef in een registratie of 
een rapport van een downstreamgebruiker 
ten behoeve van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en VIII vermelde informatie 
voor een stof die betrekking heeft op 
proeven op gewervelde dieren.

Or. en

Motivering

Hangt samen met de amendementen op artikel 11, lid 1, letters c) en d) die door de zelfde 
leden zijn ingediend. Er moet worden verduidelijkt dat alle informatie die geen betrekking 
heeft op proeven op gewervelde dieren, rechtstreeks bij het technische dossier moet worden 
gevoegd. Er hoeven geen voorstellen voor proeven te worden ingediend, om deze informatie 
te verkrijgen.

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

Amendement 757
Artikel 39, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Om dubbele proeven op dieren te 
voorkomen, staan alle voorstellen voor
proeven die proeven op gewervelde dieren 
behelzen, gedurende een periode van 90 
dagen open voor commentaar door de 
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betrokken partijen. Alle ontvangen 
commentaren worden in aanmerking 
genomen door de registrant of 
downstreamgebruiker, die het ECA 
meedeelt of hij het, gelet op de ontvangen 
commentaren, niettemin nodig acht de 
voorgestelde proef uit te voeren en waarom.

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 33 van het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 758
Artikel 39, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Alle voorstellen voor proeven die 
proeven op gewervelde dieren behelzen, 
staan gedurende een periode van 90 dagen 
open voor commentaar door 
belanghebbenden. Alle ontvangen 
commentaren worden door de bevoegde 
instantie die het voorstel voor een proef 
onderzoekt, in aanmerking genomen, 
wanneer zij haar besluit opstelt.

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement op overweging 47 bis. Om proeven op dieren te voorkomen 
moeten de belanghebbenden (onder andere dierenbeschermingsorganisaties) commentaar 
kunnen leveren, wanneer door een registrant of registranten een proevenstrategie wordt 
voorgesteld die proeven op gewervelde dieren behelst. De bevoegde instantie moet met deze 
commentaar rekening houden, wanneer zij het voorstel voor een proef onderzoekt en haar 
besluit opstelt. De ervaring met het programma voor in grote hoeveelheden geproduceerde 
chemicaliën (High Production Volume Chemicals Programme) in de Verenigde Staten leert 
dat met deze procedure een aanzienlijke bijdrage tot het voorkomen van dierproeven wordt 
geleverd.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle en Chris Davies

Amendement 759
Artikel 39, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Alle besluiten als bedoeld in lid 2 
betreffende voorstellen voor proeven op 
gewervelde dieren, moeten in overleg met 
het Europees Centrum voor de validering 
van alternatieve methoden (ECVAM) 
worden opgesteld. 

Or. xm

Motivering

Om proeven op dieren te voorkomen moet de bevoegde instantie bij de opstelling van 
besluiten over voorstellen voor proeven die proeven op dieren behelzen, deskundigen van het 
EVCAM raadplegen, aangezien deze over actuele kennis over, ervaring met en informatie 
over de lopende ontwikkelingen op het gebied van alternatieve testmethoden beschikken. 
(Thomas Ulmer en anderen)

Hangt samen met het amendement op overweging 47 bis. Om proeven op dieren te voorkomen 
moet de bevoegde instantie bij de opstelling van besluiten over voorstellen voor proeven die 
proeven op dieren behelzen, de ECVAM-deskundigen, die over actuele kennis over, ervaring 
met en informatie over de lopende ontwikkelingen op het gebied van alternatieve 
testmethoden beschikken, raadplegen. (Chris Davies)

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 760
Artikel 39, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Het Europees Centrum voor de 
validering van alternatieve methoden 
(ECVAM) wordt geraadpleegd alvorens een 
besluit als bedoeld in lid 2 betreffende een 
voorstel voor proeven dat proeven op 
gewervelde dieren behelst, wordt opgesteld. 

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement tot invoeging van een nieuwe overweging 47 bis. Gelet op 
de snelle vooruitgang op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe proeven moet de 
bevoegde instantie over de kennis en ervaring van deskundigen kunnen beschikken, wanneer 
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zij voorstellen voor proeven beoordeelt, opdat dierproeven worden voorkomen en de kosten 
beperkt.

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

Amendement 761
Artikel 39, lid 2, inleidende formule

2. De bevoegde instantie stelt op basis van 
het in lid 1 bedoelde onderzoek een ontwerp 
op van een van de volgende besluiten en dat 
besluit wordt volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49 vastgesteld:

2. De bevoegde instantie stelt op basis van 
het in de leden 1, 1 bis en 1 ter bedoelde 
onderzoek een ontwerp op van een van de 
volgende besluiten en dat besluit wordt 
volgens de procedure van de artikelen 48 en 
49 vastgesteld:

Or. en

Motivering

Hangt samen met amendement 33 van de rapporteur en het door dezelfde leden ingediende 
amendement tot invoeging van een nieuwe paragraaf na artikel 39, lid 1.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 762
Artikel 39, lid 2

2. De bevoegde instantie stelt op basis van 
het in lid 1 bedoelde onderzoek een ontwerp 
op van een van de volgende besluiten en dat 
besluit wordt volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49 vastgesteld:

2. Het ECA stelt op basis van het in lid 1 
bedoelde onderzoek een ontwerp op van een 
van de volgende besluiten en dat besluit 
wordt volgens de procedure van de artikelen 
48 en 49 vastgesteld:

a) een besluit waarbij de betrokken 
registranten of downstreamgebruikers 
worden verplicht de voorgestelde proef uit te 
voeren en waarbij een uiterste termijn wordt 
gesteld voor de indiening van de 
samenvatting van de testresultaten, of de 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, indien 
vereist uit hoofde van bijlage I;

a) een besluit waarbij de betrokken 
registranten of downstreamgebruikers 
worden verplicht de voorgestelde proef uit te 
voeren en waarbij een uiterste termijn wordt 
gesteld voor de indiening van de
samenvatting van de testresultaten, of de 
uitgebreide onderzoekssamenvatting, indien 
vereist uit hoofde van bijlage I;

b) een besluit als bedoeld onder a), waarbij 
echter de voorwaarden waaronder de proef 
moet worden uitgevoerd worden gewijzigd;

b) een besluit als bedoeld onder a), waarbij 
echter de voorwaarden waaronder de proef 
moet worden uitgevoerd worden gewijzigd;

c) een besluit waarbij het voorstel voor de c) een besluit waarbij het voorstel voor de 
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proef wordt afgewezen. proef wordt afgewezen.

Elk besluit is gebaseerd op een beoordeling 
van de risico's.

Or. en

Motivering

Elk besluit waarbij de registrant wordt verplicht een proef uit te voeren, moet zijn gebaseerd 
op de door de registrant aangetoonde noodzaak dat de informatie nodig is voor een adequate 
inschatting van de risico's en adequaat risicobeheer.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 763
Artikel 40, lid 1

1. De bevoegde instantie kan elke registratie 
onderzoeken om deze op een van de 
volgende punten, of op beide punten, te 
controleren:

1. Het ECA kan elke registratie onderzoeken 
om te controleren:

a) of de informatie in de overeenkomstig 
artikel 9 ingediende technische dossiers aan 
de voorschriften van de artikelen 9, 11 en 12 
en de bijlagen IV tot en met VIII voldoet;

of de informatie die overeenkomstig de 
artikelen 9, 12 en 13 is ingediend, aan de 
voorschriften van deze artikelen en de 
bijbehorende bijlagen voldoet;

b) of de in de technische dossiers 
ingediende aanpassingen van de 
standaardinformatie en de motiveringen 
ervan aan de voorschriften voor die 
aanpassingen van de bijlagen V tot en met 
VIII en aan de algemene regels van 
bijlage IX voldoen.

Or. de

Motivering

Het ECA moet alle ingediende documenten (ook de chemische veiligheidsrapporten en de 
veiligheidsinformatiebladen) kunnen controleren.
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 764
Artikel 40, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) of de door de registrant 
overeenkomstig artikel 9, letter c) verrichte 
prioriteitstelling strookt met bijlage IV bis.

Or. de

Motivering

Hangt samen met amendement 2 op artikel 9. De door de registrant zelf uitgevoerde 
classificatie van de stof in een van de risicocategorieën moet in het kader van de 
dossierbeoordeling worden gecontroleerd.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête en Richard Seeber

Amendement 765
Artikel 40, lid 3

3. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie.

Schrappen

Or. xm

Motivering

In het kader van een geharmoniseerde procedure en om elke ongelijkheid te voorkomen moet 
het onderzoek van de voorstellen voor proeven en de dossiers door het ECA worden verricht. 
Dit steunt hiervoor op een Europees net van evaluatie-agentschappen en -instituten. 
Anderzijds helpt het ECA ook bij de samenstelling van de dossiers en met aanbevelingen voor 
de presentatie. (Françoise Grossetête)

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 766
Artikel 40, lid 3

3. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie.

3. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie binnen een redelijke 
termijn die door het ECA wordt bepaald. 
De termijn is niet langer dan zes maanden. 
Het ECA trekt het registratienummer in, 
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indien de registrant de informatie in 
kwestie niet binnen de gestelde termijn 
verstrekt.

Or. en

Motivering

Een registrant kan de in artikel 18 bedoelde controle op volledigheid hebben doorstaan, 
zonder dat aan de informatievoorschriften is voldaan. Als niet aan de informatievoorschriften 
is voldaan, moeten hier ernstige gevolgen aan worden verbonden. Registranten mogen niet 
meer dan een kans in maximum zes maanden krijgen, om foute registraties te corrigeren. Zo 
wordt goede kwaliteit gegarandeerd en worden eindeloze discussies tussen instanties en 
registranten voorkomen. De formulering sluit aan bij de bepalingen betreffende de controle 
op volledigheid in artikel 18.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 767
Artikel 40, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Het ECA stelt een jaarplan voor de 
beoordeling van de registratiedossiers op, 
met name om de algemene kwaliteit ervan 
te beoordelen. Dit plan wordt op de website 
van het ECA gepubliceerd. 

Or. fr

Motivering

In het kader van een geharmoniseerde procedure en om elke ongelijkheid te voorkomen moet 
het onderzoek van de voorstellen voor proeven en de dossiers door het ECA worden verricht. 
Dit steunt hiervoor op een Europees net van evaluatie-agentschappen en -instituten. 
Anderzijds helpt het ECA ook bij de samenstelling van de dossiers en met aanbevelingen voor 
de presentatie.

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

Amendement 768
Artikel 40, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Het ECA stelt een jaarplan voor de 
beoordeling van de registratiedossiers op, 
met name om de algemene kwaliteit ervan 
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te beoordelen. In het plan wordt in het 
bijzonder gepreciseerd welk 
minimumpercentage van registratiedossiers 
in de periode in kwestie moet worden 
beoordeeld. Dit percentage bedraagt niet 
minder dan 5% van het gemiddelde aantal 
registratiedossiers van de laatste drie jaar. 
Het plan wordt op de website van het ECA 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Dit specifieke amendement vervangt amendement 34 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 769
Artikel 40, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De bevoegde instantie controleert de 
inhoud van de registratie steekproefsgewijs, 
in op zijn minst 5% van de gevallen , 
overeenkomstig lid 1, letters a) en b).

Or. en

Motivering

Een verplichte beoordeling van de kwaliteit en inhoud van de registratiedossiers bestaat op 
dit ogenblik niet, aangezien het ECA alleen controleert op volledigheid (artikel 18, lid 2). 
Gelet op het feit dat bij een recente beoordeling door de bevoegde instanties van de lidstaten 
slechts 31% van de veiligheidsinformatiebladen volledig in orde was, acht de indiener het van 
vitaal belang dat een controle van op zijn minst 5% van de dossiers verplicht wordt gesteld, 
om te garanderen dat accurate informatie wordt verstrekt en de bedrijven hiertoe aan te 
zetten.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt en 
Françoise Grossetête

Amendement 770
Artikel 40, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. Het ECA stelt een jaarverslag over de 
resultaten van de beoordeling van de 
registratiedossiers op. In dit verslag worden 
met name aanbevelingen aan de 
registranten opgenomen, om de kwaliteit 
van de toekomstige registraties te 
verbeteren. Het verslag wordt op de website 
van het ECA gepubliceerd.

Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Dit specifieke amendement vervangt amendement 34 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi 
en anderen)

In het kader van een geharmoniseerde procedure en om elke ongelijkheid te voorkomen moet 
het onderzoek van de voorstellen voor proeven en de dossiers door het ECA worden verricht. 
Dit steunt hiervoor op een Europees net van evaluatie-agentschappen en -instituten. 
Anderzijds helpt het ECA ook bij de samenstelling van de dossiers en met aanbevelingen voor 
de presentatie. (Françoise Grossetête)

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 771
Artikel 41, lid 1

1. De bevoegde instantie onderzoekt alle 
informatie die ingevolge een besluit uit 
hoofde van artikel 39 of 40 wordt ingediend 
en stelt zo nodig passende ontwerp-besluiten 
overeenkomstig artikel 39 of 40 op.

1. Het ECA onderzoekt alle informatie die 
ingevolge een besluit uit hoofde van 
artikel 40 wordt ingediend en stelt zo nodig 
passende ontwerp-besluiten overeenkomstig 
artikel 40 op.
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Or. de

Amendement ingediend door Werner Langen en Richard Seeber

Amendement 772
Artikel 41, lid 2

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
voltooid gebruikt de bevoegde instantie de 
met deze beoordeling verkregen informatie 
voor de toepassing van artikel 43 ter, lid 1, 
artikel 56, lid 3, en artikel 66, lid 2, en 
verstrekt de verkregen informatie aan de 
Commissie, het ECA en de overige 
lidstaten. De bevoegde instantie stelt de 
Commissie, het ECA, de registrant en de 
bevoegde instanties van de overige lidstaten 
in kennis van haar conclusies over de vraag 
of en hoe de verkregen informatie moet 
worden gebruikt.

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
voltooid stelt het ECA de Commissie, de 
registrant en de bevoegde instanties van de 
lidstaten in kennis van zijn conclusies over 
de vraag of en hoe de voor de in artikel 56, 
lid 3 en artikel 66, lid 2 genoemde 
doeleinden verkregen informatie moet 
worden gebruikt.

Or. xm

Motivering

Het beoordelingsproces loopt hier af, tenzij het ECA overeenkomstig artikel 43 bis , letter a) 
besluit dat een stoffenbeoordeling nodig en verantwoord is.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 773
Artikel 41, lid 2

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
voltooid gebruikt de bevoegde instantie de 
met deze beoordeling verkregen informatie 
voor de toepassing van artikel 43 ter, lid 1,
artikel 56, lid 3, en artikel 66, lid 2, en 
verstrekt de verkregen informatie aan de 
Commissie, het ECA en de overige lidstaten. 
De bevoegde instantie stelt de Commissie, 
het ECA, de registrant en de bevoegde 
instanties van de overige lidstaten in kennis 
van haar conclusies over de vraag of en hoe 
de verkregen informatie moet worden 

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

Or. de

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 774
Artikel 41, lid 2

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
voltooid gebruikt de bevoegde instantie de 
met deze beoordeling verkregen informatie 
voor de toepassing van artikel 43 ter, lid 1, 
artikel 56, lid 3, en artikel 66, lid 2, en 
verstrekt de verkregen informatie aan de 
Commissie, het ECA en de overige lidstaten. 
De bevoegde instantie stelt de Commissie, 
het ECA, de registrant en de bevoegde 
instanties van de overige lidstaten in kennis 
van haar conclusies over de vraag of en hoe 
de verkregen informatie moet worden 
gebruikt.

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
voltooid of is vastgesteld dat de chemische
veiligheidsbeoordeling ongeschikt is om de 
risico's te controleren, gebruikt de bevoegde 
instantie de met deze beoordeling verkregen 
informatie voor de toepassing van 
artikel 43 ter, lid 1, artikel 56, lid 3, en 
artikel 66, lid 2, en verstrekt de verkregen 
informatie aan de Commissie, het ECA en 
de overige lidstaten. De bevoegde instantie 
stelt de Commissie, het ECA, de registrant 
en de bevoegde instanties van de overige 
lidstaten in kennis van haar conclusies over 
de vraag of en hoe de verkregen informatie 
moet worden gebruikt.

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie moet ook kunnen optreden, wanneer wordt vastgesteld dat de 
chemische veiligheidsbeoordeling ongeschikt is. Dit kan ertoe bijdragen een goede kwaliteit 
van de chemische veiligheidsbeoordeling te garanderen en eindeloze discussies tussen 
instanties en registranten te voorkomen.

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

Amendement 775
Artikel 41, lid 2

2. Zodra de beoordeling van het dossier is 2. Zodra de beoordeling van het dossier is 
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voltooid gebruikt de bevoegde instantie de 
met deze beoordeling verkregen informatie 
voor de toepassing van artikel 43 ter, lid 1, 
artikel 56, lid 3, en artikel 66, lid 2, en 
verstrekt de verkregen informatie aan de 
Commissie, het ECA en de overige lidstaten. 
De bevoegde instantie stelt de Commissie, 
het ECA, de registrant en de bevoegde 
instanties van de overige lidstaten in kennis 
van haar conclusies over de vraag of en hoe 
de verkregen informatie moet worden 
gebruikt.

voltooid gebruikt het ECA de met deze 
beoordeling verkregen informatie voor de 
toepassing van artikel 43 ter, lid 1, 
artikel 56, lid 3, en artikel 66, lid 2, en 
verstrekt de verkregen informatie aan de 
Commissie en de lidstaten. Het ECA stelt de 
Commissie, de registrant en de lidstaten in 
kennis van zijn conclusies over de vraag of 
en hoe de verkregen informatie moet worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 776
Artikel 42

1. Een bevoegde instantie die krachtens 
artikel 39 begint met de beoordeling van 
een voorstel voor een proef, deelt dit aan 
het ECA mee.
2. De bevoegde instantie stelt binnen 120 
dagen nadat zij een registratie of een 
rapport van een downstreamgebruiker van 
het ECA ontvangt waarin een voorstel voor 
een proef is opgenomen, een ontwerp-
besluit op overeenkomstig artikel 39, lid 2.
3. In het geval van geleidelijk geïntegreerde
stoffen stelt de bevoegde instantie binnen 
de volgende termijnen ontwerp-besluiten op 
overeenkomstig artikel 39, lid 2:
a) voor alle binnen de in artikel 21, lid 1, 

Schrappen
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bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van de 
bijlagen VII en VIII te voldoen, binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;
b) voor alle binnen de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van 
uitsluitend bijlage VII te voldoen, binnen 
negen jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;
c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen voor proeven 
bevatten, na de onder a) en b) vastgestelde 
uiterste termijnen.
4. Wanneer de bevoegde instantie van een 
lidstaat haar beoordelingswerkzaamheden 
voor een geleidelijk geïntegreerde stof 
krachtens artikel 39 voltooit, stelt zij het 
ECA daarvan op de hoogte.

Or. de

Motivering

In de indiening van voorstellen voor proeven hoeft niet te worden voorzien, aangezien alle 
relevante informatie over de gebruiksveiligheid al bij de registratie wordt verstrekt. De 
indiening van voorstellen voor proeven bij de bevoegde instanties / het ECA mag daarom 
worden geschrapt.

Bovendien is het niet aanvaardbaar dat tot vijf jaar na de indiening van de voorstellen voor 
proeven op een besluit van de instanties moet worden gewacht.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber en Richard Seeber

Amendement 777
Artikel 42, lid 1

1. Een bevoegde instantie die krachtens 
artikel 39 begint met de beoordeling van 
een voorstel voor een proef, deelt dit aan 

Schrappen
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het ECA mee.

Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi en anderen)

De schrapping van lid 1 hangt samen met amendement 15 op artikel 38. De schrapping van 
de leden 3 en 4 hangt samen met de amendementen 5 tot 7 op de artikelen 26 tot 26 bis. 
(Elisabeth Jeggle en anderen)

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
aspecten van de beoordeling heeft, ter wille van consistentie, rechtszekerheid en efficiëntie. 
(Richard Seeber)

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

Amendement 778
Artikel 42, lid 2

2. De bevoegde instantie stelt binnen 
120 dagen nadat zij een registratie of een 
rapport van een downstreamgebruiker van 
het ECA ontvangt waarin een voorstel voor 
een proef is opgenomen, een ontwerpbesluit 
op overeenkomstig artikel 39, lid 2.

2. Het ECA stelt binnen 120 dagen nadat het
een registratie of een rapport van een 
downstreamgebruiker ontvangt waarin een 
voorstel voor een proef is opgenomen, een 
ontwerpbesluit op overeenkomstig 
artikel 39, lid 2.

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi en anderen)
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 779
Artikel 42, leden 3 en 4

3. In het geval van geleidelijk geïntegreerde 
stoffen stelt de bevoegde instantie binnen 
de volgende termijnen ontwerp-besluiten op 
overeenkomstig artikel 39, lid 2:

Schrappen

a) voor alle binnen de in artikel 21, lid 1, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van de 
bijlagen VII en VIII te voldoen, binnen 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;
b) voor alle binnen de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van 
uitsluitend bijlage VII te voldoen, binnen 
negen jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;
c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen voor proeven 
bevatten, na de onder a) en b) vastgestelde 
uiterste termijnen.

Or. de

Motivering

De schrapping van lid 1 hangt samen met amendement 15 op artikel 38. De schrapping van 
de leden 3 en 4 hangt samen met de amendementen 5 tot 7 op de artikelen 26 tot 26 bis.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 780
Artikel 42, lid 3, letters a) en b)

a) voor alle binnen de in artikel 21, lid 1, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 

a) voor alle binnen de in artikel 21, lid 1, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
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registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van de 
bijlagen VII en VIII te voldoen, binnen 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;

registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van de 
bijlagen V tot en met VIII te voldoen, 
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening;

b) voor alle binnen de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van 
uitsluitend bijlage VII te voldoen, binnen 
negen jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;

b) voor alle binnen de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van de 
bijlagen V tot en met VII te voldoen, binnen 
negen jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;

Or. en

Motivering

Hangt samen met de amendementen op overweging 47 en de artikelen 11, lid 1 en 39, lid 1.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 781
Artikel 42, lid 3, letters a), b) en c)

a) voor alle binnen de in artikel 21, lid 1, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van de 
bijlagen VII en VIII te voldoen, binnen 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;

a) voor alle binnen de in artikel 21, lid 1, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties, binnen vijf jaar na de datum van
de indiening van het voorstel voor een 
proef;

b) voor alle binnen de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van 
uitsluitend bijlage VII te voldoen, binnen 
negen jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening;

b) voor alle binnen de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties, binnen negen jaar na de datum 
van de indiening van het voorstel voor een 
proef;

c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen voor proeven 
bevatten, na de onder a) en b) vastgestelde 
uiterste termijnen.

c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties, na de onder a) en b) vastgestelde 
uiterste termijnen.

Or. en
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Motivering

Zie amendement op artikel 9, letter a), punt (ix).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 782
Artikel 42, lid 3, letter b bis) (nieuw)

b bis) voor alle binnen de in artikel 21, lid 
3, bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen bevatten voor 
proeven om aan de informatie-eisen van 
uitsluitend bijlage VII te voldoen, binnen 
12 jaar na inwerkingtreding van deze 
verordening; 

Or. nl

Motivering

In artikel 21 wordt een nieuw lid toegevoegd met stoffen die na negen jaar geregistreerd 
moeten worden. Hiervoor moet er ook een nieuw lid in dit artikel ingevoegd worden (Pakket 
prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 783
Artikel 42, lid 3, letter c)

c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen voor proeven 
bevatten, na de onder a) en b) vastgestelde 
uiterste termijnen.

c) voor binnen de in artikel 21, lid 3 bis, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen voor proeven 
bevatten, na de onder a), b) en b bis) 
vastgestelde uiterste termijnen.

Or. nl

Motivering

In artikel 21 wordt een nieuw lid toegevoegd met stoffen die na negen jaar geregistreerd 
moeten worden. Hiervoor moet er ook een nieuw lid in dit artikel ingevoegd worden (Pakket 
prioriteit Blokland).
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 784
Artikel 42, lid 3, letter c)

c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen voor proeven 
bevatten, na de onder a) en b) vastgestelde 
uiterste termijnen.

c) voor binnen de in artikel 21, lid 3, 
bedoelde uiterste termijn ontvangen 
registraties die voorstellen voor proeven 
bevatten, binnen 14 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Ook voor de beoordeling van voorstellen voor proeven voor stoffen tussen 1 en 10 ton moet 
een duidelijke uiterste termijn worden vastgesteld.

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

Amendement 785
Artikel 42, lid 4

4. Wanneer de bevoegde instantie van een 
lidstaat haar beoordelingswerkzaamheden 
voor een geleidelijk geïntegreerde stof 
krachtens artikel 39 voltooit, stelt zij het 
ECA daarvan op de hoogte.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi en anderen)

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
aspecten van de beoordeling heeft, ter wille van consistentie, rechtszekerheid en efficiëntie. 
(Richard Seeber)
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Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies en Carl 
Schlyter

Amendement 786
Artikel 42, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lijst van de registratiedossiers die 
overeenkomstig artikel 39 worden 
beoordeeld, is voor de lidstaten 
beschikbaar. 

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 787
Artikel 42, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Aan de informatievereisten wordt 
binnen twee jaar na de voltooiing van de 
beoordeling van de voorstellen voor 
proeven voldaan.

Or. en

Motivering

Ook voor de eigenlijke uitvoering van de proeven moet een duidelijke uiterste termijn worden 
vastgesteld.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Werner Langen en Richard Seeber

Amendement 788
Artikel 43, lid 1

1. Een bevoegde instantie die krachtens 
artikel 40 begint met de beoordeling of een 
registratie aan de voorschriften voldoet, 
deelt dit aan het ECA mee.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi en anderen)

In de indiening van voorstellen voor proeven hoeft niet te worden voorzien, aangezien alle 
relevante informatie over de gebruiksveiligheid al bij de registratie wordt verstrekt. De 
indiening van voorstellen voor proeven bij de bevoegde instanties / het ECA mag daarom 
worden geschrapt. (Werner Langen)

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
aspecten van de beoordeling heeft, ter wille van consistentie, rechtszekerheid en efficiëntie. 
(Richard Seeber)

Amendement ingediend door Werner Langen en Richard Seeber

Amendement 789
Artikel 43, lid 3

3. Wanneer de bevoegde instantie van een 
lidstaat haar beoordelingswerkzaamheden 
voor een geleidelijk geïntegreerde stof 
krachtens artikel 40 voltooit, stelt zij het 
ECA daarvan op de hoogte.

Schrappen

Or. xm
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Motivering

In de indiening van voorstellen voor proeven hoeft niet te worden voorzien, aangezien alle 
relevante informatie over de gebruiksveiligheid al bij de registratie wordt verstrekt. De 
indiening van voorstellen voor proeven bij de bevoegde instanties / het ECA mag daarom 
worden geschrapt. (Werner Langen)

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
aspecten van de beoordeling heeft, ter wille van consistentie, rechtszekerheid en efficiëntie. 
(Richard Seeber)

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

Amendement 790
Artikel 43, lid 3

3. Wanneer de bevoegde instantie van een 
lidstaat haar beoordelingswerkzaamheden 
voor een geleidelijk geïntegreerde stof 
krachtens artikel 40 voltooit, stelt zij het 
ECA daarvan op de hoogte.

3. De lijst van de registratiedossiers die 
overeenkomstig artikel 39 worden 
beoordeeld, is voor de lidstaten 
beschikbaar.

Or. en

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 791
Artikel 43 -bis (nieuw)

HOOFDSTUK 2 BIS
Screening van registratiedossiers voor 

stoffen in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton 
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Artikel 43 -bis
Identificatie van stoffen waarvoor 

bijkomende informatievereisten gelden
1. Om stoffen te identificeren waarvoor de 
in bijlage V bedoelde informatie moet 
worden verstrekt, mag het ECA een 
screening uitvoeren van alle 
registratiedossiers die worden ingediend 
voor stoffen die alleen zijn geregistreerd in 
hoeveelheden van minder dan 10 ton, om 
diegene te identificeren die op zijn minst 
aan twee van de volgende criteria voldoen:
a) stoffen waarvoor een hoge mate van 
blootstelling kan voorkomen wegens
(i) gebruik door consumenten;
(ii) verspreid professioneel gebruik;
(iii) verspreid industrieel gebruik; 
b) stoffen waarvoor weinig informatie is 
verstrekt over de eigenschappen ervan met 
betrekking tot de menselijke gezondheid of 
het milieu;
c) stoffen waarvoor er wetenschappelijk 
bewijs is dat zij waarschijnlijk voldoen aan 
de criteria voor classificatie als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig ten 
aanzien van de voortplanting, categorie 1 
of 2, of aan de criteria in bijlage XII en 
waarvoor weinig informatie over het 
gevaarlijke kenmerk in kwestie beschikbaar 
is;
d) stoffen die geregistreerd zijn door op zijn 
minst 20 registranten, als deze niet hebben 
aangetoond dat er geen blootstelling is of 
als er geen wetenschappelijk bewijs is dat 
geen gevaar bestaat;
e) stoffen waarvoor bij handhavings- of 
toezichtsactiviteiten in de lidstaten 
vermoedens zijn gerezen van risico's voor 
de menselijke gezondheid of het milieu.
2. Het ECA verplicht de registranten van 
stoffen die als gevolg van de screening zijn 
geïdentificeerd, de in bijlage V bedoelde 
informatie binnen een jaar te verstrekken, 
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overeenkomstig artikel 12. 
3. Het ECA kan de Commissie bijkomende 
screeningcriteria voorstellen. De 
Commissie neemt een besluit om 
bijkomende criteria in bijlage IIIA op te 
nemen overeenkomstig de in artikel 130, lid 
3 omschreven procedure.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het ECA in staat gesteld stoffen te identificeren waarvoor geen 
volledige informatie overeenkomstig bijlage V beschikbaar is en die een hoog risico kunnen 
inhouden. Voor deze prioritaire stoffen moet de ontbrekende informatie (vergeleken met de 
informatie overeenkomstig bijlage V) door de bedrijven worden verzameld en verstrekt. De 
criteria heeft betrekking op lege dossiers, vermoeden van CMR-stoffen en PBT's, hoge mate 
van blootstelling, cumulatieve volumes en problemen die zijn vastgesteld bij 
handhavingsmaatregelen. Ter wille van de proportionaliteit en de haalbaarheid moet op zijn 
minst aan twee van de genoemde criteria zijn voldaan, opdat de stof wordt geselecteerd. (Dit 
amendement hangt samen met het amendement op artikel 5, lid 4.)

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 792
Artikel 43 -ter (nieuw)

Artikel 43 -ter
Verstrekking van bijkomende informatie in 

geval van meer registranten
1. Als meer registranten in bijlage V 
bedoelde informatie voor dezelfde stof 
moeten indienen, brengt het ECA al deze 
registranten op de hoogte van de identiteit 
van de anderen. De registranten zijn 
gezamenlijk voor de verstrekking van de 
informatie verantwoordelijk. 
2. Alle registranten van dezelfde stof 
krijgen drie maanden om een akkoord te 
bereiken over wie de informatie namens 
allen zal verstrekken. Als geen akkoord 
wordt bereikt, wijst het ECA een van de 
registranten aan, die de informatie zal 
verstrekken.
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3. De kosten voor de verstrekking van de 
ontbrekende informatie die nodig is om aan 
de vereisten van bijlage V te voldoen, 
worden gelijk over alle registranten van de 
stof in kwestie verdeeld, tenzij een ander 
akkoord wordt bereikt.

Or. en

Motivering

In geval van meer registranten wordt maar één pakket van gegevens verstrekt en worden de 
kosten onder alle registranten van de stof in kwestie verdeeld. (Dit amendement hangt samen 
met artikel 5, lid 4.)

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 793
Artikel 43 -quater (nieuw)

Artikel 43 -quater.
Onderzoek van bijkomende informatie

1. Het ECA onderzoekt de als gevolg van 
dit hoofdstuk verstrekte informatie en stelt 
elk wenselijk besluit op overeenkomstig 
artikel 40, als dit nodig is. 
2. Het ECA brengt de Commissie, de 
lidstaten en de registrant op de hoogte van 
zijn conclusies, als het adviseert de stof 
voor stoffenbeoordeling te selecteren of 
maatregelen overeenkomstig titel VII of 
VIII te nemen. 

Or. en

Motivering

Voor informatie die wordt ingediend voor prioritaire stoffen die als gevolg van de screening 
als zodanig zijn geïdentificeerd, wordt een dossierbeoordeling uitgevoerd (voldoening van de 
vereisten, controle). Indien nodig kunnen andere onderdelen van het in het 
Commissievoorstel uiteengezette REACH-systeem worden toegepast. (Dit amendement hangt 
samen met artikel 5, lid 4.)
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 794
Artikel 43 bis (nieuw)

Artikel 43 bis
Minimumaantal stoffenbeoordelingen

Het ECA stelt jaarlijks een minimumaantal 
uit te voeren stoffenbeoordelingen vast, om 
tot de identificatie van stoffen waarvoor 
bijkomend onderzoek of optreden nodig is, 
bij te dragen. 

Or. en

Motivering

Het is van belang dat een minimumaantal stoffenbeoordelingen wordt vastgesteld. Hiermee 
worden de kwaliteitscontrole en de identificatie van probleemstoffen verbeterd.

Amendement ingediend door Dorette Corbey en Anja Weisgerber

Amendement 795
Artikel 43 bis, titel

Criteria voor de beoordeling van stoffen Beoordelingscriteria en lijst van stoffen die 
prioritair moeten worden beoordeeld

Or. xm

Motivering

Vormt een aanvulling op amendement 35 van de rapporteur. Het is van belang dat de 
beoordelingscriteria betrekking hebben op mogelijke synergetische effecten van een 
mengeling van chemicaliën. Met name moet rekening worden gehouden met de effecten op 
pasgeboren kinderen en vrouwen. (Dorette Corbey)

Hangt samen met het amendement op artikel 38. (Anja Weisgerber)
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 796
Artikel 43 bis, lid 1

Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico’s. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de 
blootstelling en de hoeveelheidsklassen. Het 
ECA beslist over de criteria voor het 
toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. De lidstaten gebruiken 
deze criteria bij de opstelling van hun 
voortschrijdende planning.

1. Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico’s. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de
blootstelling, mogelijke synergetische 
effecten van een mengeling van 
chemicaliën, de effecten op de ontwikkeling 
van foetussen, de gezondheid van 
(zwangere) vrouwen en kinderen en de 
hoeveelheidsklassen. Het ECA beslist over 
de criteria voor het toekennen van prioriteit 
aan stoffen voor nadere beoordeling.

Or. en

Motivering

Vormt een aanvulling op amendement 35 van de rapporteur. Het is van belang dat de 
beoordelingscriteria betrekking hebben op mogelijke synergetische effecten van een 
mengeling van chemicaliën. Met name moet rekening worden gehouden met de effecten op 
pasgeboren kinderen en vrouwen.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Anja Weisgerber en Françoise Grossetête

Amendement 797
Artikel 43 bis

Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico’s. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de 
blootstelling en de hoeveelheidsklassen. Het 
ECA beslist over de criteria voor het 
toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. De lidstaten gebruiken 
deze criteria bij de opstelling van hun 

Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico’s. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de 
blootstelling en de hoeveelheidsklassen. Het 
ECA beslist over de criteria voor het 
toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling.



PE 357.821v01-00 36/94 AM\565933NL.doc

NL

voortschrijdende planning.

Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag. Dit specifieke amendement vervangt amendement 35 uit het 
ontwerpverslag. (Guido Sacconi en anderen)

Hangt samen met het amendement op artikel 38. (Anja Weisgerber)

Met het oog op een geharmoniseerde regeling moet het ECA met de opstelling van het 
ontwerp van een communautaire voortschrijdende planning worden belast. Om het opstellen 
van de voortschrijding planning en de betrokkenheid van de lidstaten hierbij te 
vereenvoudigen blijft het evenwel van essentieel belang dat het ECA in samenhang met de 
lidstaten criteria voorstelt aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke stoffen 
prioritair moeten worden beoordeeld. (Françoise Grossetête)

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 798
Artikel 43 bis

Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico’s. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de 
blootstelling en de hoeveelheidsklassen. Het 
ECA beslist over de criteria voor het 
toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. De lidstaten gebruiken 
deze criteria bij de opstelling van hun 
voortschrijdende planning.

Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico’s. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de 
blootstelling en de hoeveelheidsklassen. Het 
ECA beslist over de criteria voor het 
toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. De lidstaten gebruiken 
deze criteria bij de opstelling van hun 
voortschrijdende planning. Een 
uitgangspunt zowel voor de criteria voor 
het toekennen van prioriteit als voor de 
hierop volgende beoordeling is dat de 
beschikbare middelen op het gebied van 
personeel in de eerste plaats worden ingezet 
voor de beoordeling van stoffen waarvoor 
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er reden is om te vermoeden dat het gebruik 
ervan een duidelijk risico voor de 
menselijke gezondheid of het milieu 
inhoudt. 

Or. sv

Motivering

Aangezien de middelen op het gebied van personeel beperkt zijn, moet topprioriteit worden 
gegeven aan de meest risicohoudende stoffen. Met de formulering van dit amendement wordt 
deze toekenning van prioriteit verduidelijkt.

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 en Miroslav Mikolášik

Amendement 799
Artikel 43 bis

Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA criteria op voor 
het toekennen van prioriteit aan stoffen 
voor nadere beoordeling. Prioriteit wordt 
toegekend op grond van de risico’s. De 
beoordelingscriteria betreffen de gevaren, de 
blootstelling en de hoeveelheidsklassen. Het 
ECA beslist over de criteria voor het 
toekennen van prioriteit aan stoffen voor 
nadere beoordeling. De lidstaten gebruiken 
deze criteria bij de opstelling van hun 
voortschrijdende planning.

Om een geharmoniseerde aanpak te 
waarborgen stelt het ECA op de risico's 
gebaseerde criteria voor de besluiten 
betreffende de selectie van de stoffen op 
aan de hand waarvan stoffen aan 
beoordeling moeten worden onderworpen. 
De beoordelingscriteria betreffen de 
gevaren, de blootstelling en de 
hoeveelheidsklassen. Met de genoemde 
criteria worden de omstandigheden 
gespecificeerd op basis waarvan de op 
grond van bijlage II en het 
beoordelingsdossier uit titel VI verstrekte 
informatie ontoereikend is om het risico 
van een stof en het geïdentificeerde gebruik 
of de geïdentificeerde gebruiken ervan te 
beoordelen en te controleren. 

Or. it

Motivering

Het ECA moet zijn besluiten over de beoordelingen baseren op geharmoniseerde en 
transparante criteria. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel VI -
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Beoordeling van stoffen. (Alessandro Foglietta en anderen)

Het ECA moet zijn besluiten over de beoordelingen baseren op geharmoniseerde en 
transparante criteria. Belangrijk zijn bijvoorbeeld 

– overwegingen in verband met informatievereisten die verder gaan dan de 
bijlagen V tot VIII;

– de samenvoeging van de resultaten van de beoordelingsdossiers van diverse 
registraties van dezelfde stof of soortgelijke stoffen;

– de noodzaak om het probleem van uiteenlopende resultaten in de 
beoordelingsdossiers van diverse registraties van dezelfde stof of soortgelijke 
stoffen op te lossen.

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel VI -
Beoordeling van stoffen. (Marcello Vernola en anderen)

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 800
Artikel 43 bis, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis. Het ECA gebruikt deze criteria om 
een lijst op te stellen van stoffen die 
prioritair moeten worden geëvalueerd. Het 
keurt deze lijst goed op basis van een advies 
dat door het Comité lidstaten wordt 
opgesteld. Stoffen worden in de lijst 
opgenomen, als er reden is (hetzij op basis 
van een dossierbeoordeling die door een 
van de in artikel 38 genoemde bevoegde 
instanties is uitgevoerd, hetzij op basis van 
andere adequate gegevens, met inbegrip 
van de informatie in de registratiedossiers) 
om aan te namen dat een stof een risico 
inhoudt voor gezondheid of milieu, in het 
bijzonder in de volgende omstandigheden:
a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
bioaccumulerend zijn;
b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
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registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend;
c) mogelijke synergetische effecten van een 
mengeling van chemicaliën;
d) mogelijke effecten op de ontwikkeling 
van de foetus en op de gezondheid van 
vrouwen en kinderen.

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 43 bis. Vervolledigt amendement 36 van de 
rapporteur.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 801
Artikel 43 bis bis (nieuw)

Artikel 43 bis bis
a) Het ECA mag een screening uitvoeren 
van alle registratiedossiers die worden 
ingediend voor stoffen die alleen zijn 
geregistreerd in hoeveelheden van minder 
dan 10 ton, om de stoffen te identificeren 
waarvoor bijkomende informatie moet 
worden verstrekt, op basis van om het even 
welke combinatie van de in bijlage IC 
opgenomen criteria.
Het ECA specificeert voor elke 
geselecteerde combinatie van criteria ook 
of alle dan wel specifieke in bijlage V 
bedoelde informatie moet worden verstrekt.
Het ECA voert een eerste screening van de 
registratiedossiers uiterlijk [13] jaar na de 
inwerkingtreding van de verordening uit. 
b) Het ECA stelt de registranten van stoffen 
die als gevolg van een screening zijn 
geïdentificeerd, van dit feit op de hoogte en 
meldt hun welke bijkomende informatie 
moet worden verstrekt. Het publiceert ook 
een lijst van de stoffen die als gevolg van 
een screening zijn geïdentificeerd op zijn 
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website. 
c) De registranten van gepubliceerde 
stoffen die als gevolg van een screening 
zijn geïdentificeerd, verstrekken alle in 
bijlage V bedoelde informatie of specifieke 
informatie, als aangegeven door het ECA, 
binnen [3] jaar, overeenkomstig artikel 12.
d) De Commissie kan na overleg met het 
ECA besluiten bijkomende criteria in 
bijlage IC op te nemen of reeds opgenomen 
criteria te wijzigen, volgens de in artikel 
130, lid 3omschreven procedure. 

Or. en

Motivering

Het bestaande artikel 43 bis moet worden hernummerd als artikel 43 bis (1).

Om met het oog op betere informatiegaring effectieve prioriteitstelling mogelijk te maken is 
het wenselijk dat wordt gefocust op de dossiers waarvoor het het meest waarschijnlijk is dat 
bijkomende informatie tot effectief risicobeheer zal bijdragen. Aan dossiers die aan twee of 
meer van de criteria voor prioriteitstelling in bijlage IC (nieuw) voldoen, moet een hogere 
prioriteit worden toegekend. Met de criteria voor prioriteitstelling wordt ook de effectiviteit 
van het dossierbeoordelingsproces vergroot, doordat in een equivalent 
prioriteitstellingsmechanisme voor de selectie van dossiers betreffende stoffen in kleine 
hoeveelheden voor beoordeling wordt voorzien. Afhankelijk van de geselecteerde combinatie 
van criteria, specificeert het ECA ook of alle in bijlage V bedoelde informatie, dan wel alleen 
specifieke informatie moet worden verstrekt. Op deze manier kan om alle informatie worden 
verzocht, als dit nodig wordt geacht, terwijl bijkomende prioriteitstelling mogelijk is, wanneer 
alleen relevante informatie wordt gevraagd. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn alleen om de 
ecotoxicologische eindpunten te verzoeken, in gevallen waar alleen sprake is van mogelijke 
milieuproblemen. Om welke informatie wordt verzocht, wordt ter wille van de rechtszekerheid 
gespecificeerd. Het ECA moet ook meer dan een screening kunnen uitvoeren, met het oog op 
een effectievere benutting van zijn middelen. 

Om de toegang tot informatie te verbeteren en als hulp aan KMO's, is het ook wenselijk dat 
een lijst met de stoffen waaraan een hoge prioriteit wordt toegekend, op de website van het 
ECA wordt gepubliceerd. 

Dossiers voor stoffen waaraan prioriteit is toegekend, moeten regelmatig worden bijgewerkt. 

In bijlage IC moeten nieuwe criteria voor prioriteitstelling kunnen worden opgenomen en 
bestaande criteria moeten kunnen worden gewijzigd, als aanpassing aan nieuwe problemen 
en op basis van de opgedane ervaring. In artikel 128 wordt er al in voorzien dat de bijlagen 
via de regelgevingsprocedure (comitologie) kunnen worden gewijzigd.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis en Holger Krahmer

Amendement 802
Artikel 43 ter, titel

Bevoegde instantie Voortschrijdende planning

Or. xm

Motivering

Voor meer efficiëntie is het belangrijk dat er maar één communautaire voortschrijdende 
planning is en geen opeenstapeling van nationale voortschrijdende plannen. Het ECA moet 
deze planning opstellen, waarbij het rekening met de bezorgdheden van de lidstaten moet 
houden. 

Om zijn verplichtingen krachtens deze titel na te komen, moet het ECA niet alleen zijn interne 
middelen benutten, maar ook een beroep doen op een net van instituten en agentschappen die 
het bijstaan. Voor de verdeling van de taken houdt het rekening met de voorstellen van de 
lidstaten en de kenmerken van de eventuele kandidaturen van de organismen in kwestie. 
(Françoise Grossetête)

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag. Dit specifieke amendement vervangt de amendementen 36, 38, 39, 
40 en 41 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi en anderen)

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 803
Artikel 43 ter, lid 1, inleidende formule

1. Een lidstaat neemt een stof in een 
voortschrijdende planning op om als 
bevoegde instantie voor de toepassing van 
de artikelen 44, 45 en 46 op te treden indien 
die lidstaat, ingevolge de beoordeling van 
een dossier door haar bevoegde instantie als 
bedoeld in artikel 38 of op grond van een 
andere relevante bron, met inbegrip van 
informatie in een of meer registratiedossiers, 
redenen heeft om te vermoeden dat de stof 

1. Op basis van de prioriteiten die 
overeenkomstig artikel 43 bis aan de
criteria zijn toegekend, stelt het ECA een 
lijst op van prioritair te beoordelen stoffen 
waarvoor het, met name ingevolge de 
beoordeling van het dossier als bedoeld in 
artikel 38, de wijzigingen overeenkomstig 
de artikelen 20, 22 en 35 of op grond van 
informatie uit een andere relevante bron, 
met inbegrip van informatie in een of meer 
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een risico voor de gezondheid of voor het 
milieu inhoudt, in het bijzonder op basis 
van:

registratiedossiers, redenen heeft om te 
vermoeden dat een stof een risico voor de 
gezondheid of voor het milieu inhoudt, in 
het bijzonder op basis van:

Or. de

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en een onevenwicht tussen de lidstaten als gevolg van de 
verschillende gedecentraliseerde administratieve afhandelingswijzen te voorkomen moet het 
ECA naast de stoffenbeoordeling de taak krijgen een lijst van prioritair te beoordelen stoffen 
op te stellen en de lidstaten aan te wijzen die met de beoordeling van individuele stoffen 
worden belast. Details over de te beoordelen stoffen moeten worden gepubliceerd; zo wordt 
de procedure transparanter.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 804
Artikel 43 ter, lid 1

1. Een lidstaat neemt een stof in een 
voortschrijdende planning op om als 
bevoegde instantie voor de toepassing van 
de artikelen 44, 45 en 46 op te treden indien 
die lidstaat, ingevolge de beoordeling van 
een dossier door haar bevoegde instantie 
als bedoeld in artikel 38 of op grond van 
een andere relevante bron, met inbegrip 
van informatie in een of meer 
registratiedossiers, redenen heeft om te 
vermoeden dat de stof een risico voor de 
gezondheid of voor het milieu inhoudt, in 
het bijzonder op basis van:

Als het ECA een stoffenbeoordeling nodig 
acht, neemt het een besluit overeenkomstig 
de artikelen 43 bis, 48 en 49. 

a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
bioaccumulerend zijn; of

In geval van een positief besluit, neemt het 
ECA de stof in kwestie in een 
voortschrijdende planning op voor de 
toepassing van de artikelen 44 tot 46. Deze 
planning moet gelet op het bestaande risico 
prioriteit krijgen. 

b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.
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Or. de

Motivering

Een stoffenbeoordeling kan alleen in gang worden gezet, als aan de criteria overeenkomstig 
artikel 43 is voldaan. 

Een ruimere beoordeling wordt door het ECA alleen uitgevoerd, als een stof en het gebruik 
ervan aan de in artikel 43 bis opgenomen criteria voor deze beoordeling voldoen. 

De procedure wordt geschrapt, aangezien het ECA de voortschrijdende planning zelf opstelt.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines en María del Pilar Ayuso González

Amendement 805
Artikel 43 ter, lid 1

1. Een lidstaat neemt een stof in een 
voortschrijdende planning op om als 
bevoegde instantie voor de toepassing van 
de artikelen 44, 45 en 46 op te treden indien 
die lidstaat, ingevolge de beoordeling van 
een dossier door haar bevoegde instantie 
als bedoeld in artikel 38 of op grond van 
een andere relevante bron, met inbegrip 
van informatie in een of meer 
registratiedossiers, redenen heeft om te 
vermoeden dat de stof een risico voor de 
gezondheid of voor het milieu inhoudt, in 
het bijzonder op basis van:

1. Als het ECA een stoffenbeoordeling 
nodig acht, neemt het een besluit 
overeenkomstig de artikelen 43 bis, 48 en 
49. In geval van een positief besluit, neemt 
het ECA de stof in kwestie in een 
voortschrijdende planning op voor de 
toepassing van de artikelen 44 tot 46. Deze 
planning moet een prioriteit krijgen op 
basis van het risico

a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
bioaccumulerend zijn; of
b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.

Or. it
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Motivering

De beoordeling van een stof kan alleen in gang worden gezet, als aan de criteria van artikel 
43 is voldaan. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel 6 -
Beoordeling van stoffen.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 806
Artikel 43 ter, lid 1

1. Een lidstaat neemt een stof in een 
voortschrijdende planning op om als 
bevoegde instantie voor de toepassing van 
de artikelen 44, 45 en 46 op te treden indien 
die lidstaat, ingevolge de beoordeling van 
een dossier door haar bevoegde instantie als 
bedoeld in artikel 38 of op grond van een 
andere relevante bron, met inbegrip van 
informatie in een of meer registratiedossiers, 
redenen heeft om te vermoeden dat de stof 
een risico voor de gezondheid of voor het 
milieu inhoudt, in het bijzonder op basis 
van:

1. Een lidstaat neemt een stof in een 
voortschrijdende planning op om als 
bevoegde instantie voor de toepassing van 
de artikelen 44, 45 en 46 op te treden indien 
die lidstaat, ingevolge de beoordeling van 
een dossier door haar bevoegde instantie als 
bedoeld in artikel 38 of op grond van een 
andere relevante bron, met inbegrip van 
informatie in een of meer registratiedossiers, 
redenen heeft om te vermoeden dat de stof 
een risico voor de gezondheid of voor het 
milieu inhoudt, in het bijzonder op basis 
van:

a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
bioaccumulerend zijn; of
b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.

Or. de

Motivering

Aangezien de stoffen die aan een beoordeling worden onderworpen, overeenkomstig de 
richtsnoeren van het ECA worden geselecteerd (cf. artikel 43 bis) en het besluit 
overeenkomstig artikel 44, op basis waarvan eventueel bijkomende proeven worden 
voorgeschreven, voorzien is van een motivering, wordt voorgesteld geen bijkomende redenen 
op te nemen op basis waarvan een stof aan een beoordeling kan worden onderworpen. Zo is 
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gegarandeerd dat de procedure voor stoffenbeoordeling voldoende soepelheid behoudt, om 
ook voor nieuwe soorten van risico bruikbaar te zijn.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis en Holger Krahmer

Amendement 807
Artikel 43 ter, lid 1

1. Een lidstaat neemt een stof in een
voortschrijdende planning op om als 
bevoegde instantie voor de toepassing van 
de artikelen 44, 45 en 46 op te treden indien 
die lidstaat, ingevolge de beoordeling van 
een dossier door haar bevoegde instantie als 
bedoeld in artikel 38 of op grond van een 
andere relevante bron, met inbegrip van 
informatie in een of meer registratiedossiers, 
redenen heeft om te vermoeden dat de stof 
een risico voor de gezondheid of voor het 
milieu inhoudt, in het bijzonder op basis 
van:

1. Het ECA stelt een ontwerp van 
communautaire voortschrijdende planning 
op voor de toepassing van de artikelen 44, 
45 en 46, op basis van de criteria die 
overeenkomstig artikel 43 bis zijn 
vastgesteld en indien het, ingevolge de 
beoordeling van een dossier of op grond van 
een andere relevante bron, met inbegrip van 
informatie in een of meer registratiedossiers, 
redenen heeft om te vermoeden dat de stof 
een risico voor de gezondheid of voor het 
milieu inhoudt, in het bijzonder op basis van 
bijvoorbeeld:

a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
bioaccumulerend zijn; of

a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
bioaccumulerend zijn; of

b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.

b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.

Het ECA legt zijn ontwerp van 
voortschrijdende planning uiterlijk op 31 
december van elk jaar aan de lidstaten 
voor.
1 bis. De lidstaten kunnen uiterlijk op 31 
januari van elk jaar hun opmerkingen over 
de inhoud van het ontwerp van 
voortschrijdende planning, met inbegrip 
van voorstellen om bijkomende stoffen op 
te nemen, aan het ECA toezenden en 
voorstellen een beoordeling via nationale 
organismen op zich te nemen. Een lidstaat 
mag niet voorstellen de beoordeling op zich 
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te nemen van een stof waarvan hij zelf 
heeft voorgesteld dat deze aan het ontwerp 
van voortschrijdende planning wordt 
toegevoegd. 
1 ter. Het ECA is voor de beoordeling van 
de stoffen die in de communautaire 
voortschrijdende planning zijn opgenomen, 
bevoegd. Voor de uitvoering van deze 
beoordeling mag het een beroep doen op de 
organismen die hiertoe door elke lidstaat 
zijn aangewezen, waarbij het zich voor zijn 
selectie op de overeenkomstig lid 1 bis 
geformuleerde verzoeken van de lidstaten 
baseert. 

Or. en

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 808
Artikel 43 ter, lid 1

1. Een lidstaat neemt een stof in een
voortschrijdende planning op om als 
bevoegde instantie voor de toepassing van 
de artikelen 44, 45 en 46 op te treden indien 
die lidstaat, ingevolge de beoordeling van 
een dossier door haar bevoegde instantie als 
bedoeld in artikel 38 of op grond van een 
andere relevante bron, met inbegrip van 
informatie in een of meer registratiedossiers, 
redenen heeft om te vermoeden dat de stof 
een risico voor de gezondheid of voor het 
milieu inhoudt, in het bijzonder op basis 
van:

1. Het ECA stelt een ontwerp van 
communautaire voortschrijdende planning 
op voor de toepassing van de artikelen 44, 
45 en 46, op basis van de criteria die 
overeenkomstig artikel 43 bis zijn 
vastgesteld en indien het, ingevolge de 
beoordeling van een dossier of op grond van 
een andere relevante bron, met inbegrip van 
informatie in een of meer registratiedossiers, 
redenen heeft om te vermoeden dat de stof 
een risico voor de gezondheid of voor het 
milieu inhoudt, bijvoorbeeld op basis van:

a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 

a) structurele gelijkenis van de stof met 
bekende zorgwekkende stoffen of met 
persistente en bioaccumulerende stoffen die 
erop wijst dat de stof of een of meer 
omzettingsproducten ervan zorgwekkende 
eigenschappen hebben of persistent en 
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bioaccumulerend zijn; of bioaccumulerend zijn; of
b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.

b) de geaggregeerde hoeveelheden van de 
registraties die door verschillende 
registranten zijn ingediend.

Het ECA legt zijn ontwerp van 
voortschrijdende planning uiterlijk op 31 
december van elk jaar aan de lidstaten 
voor.
1 bis. De lidstaten kunnen uiterlijk op 31 
januari van elk jaar hun opmerkingen over 
de inhoud van het ontwerp van 
voortschrijdende planning aan het ECA 
toezenden, voorstellen om bijkomende 
stoffen in de voortschrijdende planning op 
te nemen en voorstellen een beoordeling via 
nationale organismen op zich te nemen.
1 ter. Het ECA is voor de beoordeling van 
de stoffen die in de communautaire 
voortschrijdende planning zijn opgenomen, 
bevoegd. Voor de uitvoering van deze 
beoordeling mag het een beroep doen op de 
deskundige organismen die in de 
overeenkomstig artikel 83 opgestelde lijst 
zijn opgenomen, waarbij het voor zijn 
selectie rekening met de overeenkomstig lid 
1 bis geformuleerde verzoeken van de 
lidstaten houdt.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indiener bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 809
Artikel 43 ter, lid 2

2. In een voortschrijdende planning als 
bedoeld in lid 1, die een periode van drie 
jaar omvat en jaarlijks wordt aangepast, 
wordt vermeld welke stoffen de lidstaat elk 
jaar van plan is te beoordelen. De lidstaat 
dient de voortschrijdende planning jaarlijks 

2. Het ECA publiceert de lijst op zijn 
website. Het raadpleegt eerst het in artikel 
72, lid 1, letter e) genoemde Comité 
lidstaten (hierna "Comité lidstaten"). 
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uiterlijk op 28 februari bij het ECA en de 
overige lidstaten in. Uiterlijk op 31 maart 
van elk jaar kan het ECA opmerkingen 
maken en kunnen de lidstaten het ECA 
hun opmerkingen doen toekomen of kennis 
geven van hun belangstelling voor het 
beoordelen van een stof.

Or. de

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

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 en Werner Langen

Amendement 810
Artikel 43 ter, lid 2

2. In een voortschrijdende planning als 
bedoeld in lid 1, die een periode van drie 
jaar omvat en jaarlijks wordt aangepast, 
wordt vermeld welke stoffen de lidstaat elk 
jaar van plan is te beoordelen. De lidstaat 
dient de voortschrijdende planning jaarlijks 
uiterlijk op 28 februari bij het ECA en de 
overige lidstaten in. Uiterlijk op 31 maart 
van elk jaar kan het ECA opmerkingen 
maken en kunnen de lidstaten het ECA 
hun opmerkingen doen toekomen of kennis 
geven van hun belangstelling voor het 
beoordelen van een stof.

2. Uiterlijk op 28 februari van elk jaar legt 
het ECA het Comité lidstaten een 
voortschrijdende planning ter goedkeuring 
voor. Deze heeft betrekking op een periode 
van drie jaar, zij wordt jaarlijks bijgewerkt 
en er wordt in gespecificeerd welke stoffen 
het ECA elk jaar van plan is te beoordelen. 
Vervolgens brengt het ECA de registrant / 
registranten hiervan op de hoogte en 
publiceert het de voortschrijdende planning 
op zijn website. 

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 811
Artikel 43 ter, lid 2
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2. In een voortschrijdende planning als 
bedoeld in lid 1, die een periode van drie 
jaar omvat en jaarlijks wordt aangepast, 
wordt vermeld welke stoffen de lidstaat elk 
jaar van plan is te beoordelen. De lidstaat
dient de voortschrijdende planning jaarlijks 
uiterlijk op 28 februari bij het ECA en de 
overige lidstaten in. Uiterlijk op 31 maart 
van elk jaar kan het ECA opmerkingen 
maken en kunnen de lidstaten het ECA 
hun opmerkingen doen toekomen of kennis 
geven van hun belangstelling voor het 
beoordelen van een stof.

2. In een voortschrijdende planning als 
bedoeld in de leden 1 en 1 bis, die een 
periode van drie jaar omvat en jaarlijks 
wordt aangepast, wordt vermeld welke 
stoffen elk jaar op communautair niveau 
worden beoordeeld door het ECA of, in 
voorkomend geval, in de lidstaten die zich 
in het kader van artikel 43 ter, lid 1 ter, 
hebben gemeld. Het ECA legt de 
communautaire voortschrijdende planning 
jaarlijks uiterlijk op 28 februari aan de 
lidstaten voor. 

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer en Françoise Grossetête

Amendement 812
Artikel 43 ter, lid 2

2. In een voortschrijdende planning als 
bedoeld in lid 1, die een periode van drie 
jaar omvat en jaarlijks wordt aangepast, 
wordt vermeld welke stoffen de lidstaat elk 
jaar van plan is te beoordelen. De lidstaat
dient de voortschrijdende planning jaarlijks 
uiterlijk op 28 februari bij het ECA en de 
overige lidstaten in. Uiterlijk op 31 maart 
van elk jaar kan het ECA opmerkingen 
maken en kunnen de lidstaten het ECA 
hun opmerkingen doen toekomen of kennis 
geven van hun belangstelling voor het 
beoordelen van een stof.

2. In de voortschrijdende planning als 
bedoeld in de leden 1 en 1 bis, die een 
periode van drie jaar omvat en jaarlijks 
wordt aangepast, wordt vermeld welke 
stoffen elk jaar op communautair niveau 
worden beoordeeld door het ECA of, in 
voorkomend geval, in de lidstaten die een 
verzoek overeenkomstig lid 1 bis hebben 
ingediend. Het ECA legt de communautaire 
voortschrijdende planning jaarlijks uiterlijk 
op 28 februari aan de lidstaten voor.

Or. en

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.
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Amendement ingediend door Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines en María del Pilar Ayuso González

Amendement 813
Artikel 43 ter, lid 3

3. Wanneer geen opmerkingen over een 
voortschrijdende planning zijn gemaakt en 
geen andere lidstaat kennis heeft gegeven 
van belangstelling, keurt de lidstaat zijn 
voortschrijdende planning goed. De 
bevoegde instantie van de lidstaat die de 
stof in zijn definitieve voortschrijdende 
driejarenplanning heeft opgenomen, treedt 
als bevoegde instantie op.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 814
Artikel 43 ter, lid 3

3. Wanneer geen opmerkingen over een 
voortschrijdende planning zijn gemaakt en 
geen andere lidstaat kennis heeft gegeven 
van belangstelling, keurt de lidstaat zijn 
voortschrijdende planning goed. De 
bevoegde instantie van de lidstaat die de 
stof in zijn definitieve voortschrijdende 
driejarenplanning heeft opgenomen, treedt 
als bevoegde instantie op.

3. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt. 

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis en Holger Krahmer

Amendement 815
Artikel 43 ter, lid 3

3. Wanneer geen opmerkingen over een
voortschrijdende planning zijn gemaakt en 
geen andere lidstaat kennis heeft gegeven 
van belangstelling, keurt de lidstaat zijn 
voortschrijdende planning goed. De 
bevoegde instantie van de lidstaat die de 
stof in zijn definitieve voortschrijdende 
driejarenplanning heeft opgenomen, treedt 
als bevoegde instantie op.

3. Wanneer geen opmerkingen over de 
communautaire voortschrijdende planning 
zijn gemaakt, keurt het ECA deze planning 
goed. In het andere geval bereidt het een 
nieuw ontwerp van voortschrijdende 
planning voor dat aan de lidstaten wordt 
voorgelegd. Als binnen een termijn van 
dertig dagen geen nieuwe opmerking over 
de inhoud van de communautaire 
voortschrijdende planning is geformuleerd, 
wordt deze door het ECA goedgekeurd. Als 
er uiteenlopende meningen blijven bestaan, 
met name wanneer meer lidstaten 
verschillende organismen voor de 
beoordeling van dezelfde stof voorstellen, 
legt het ECA de planning voor aan de 
Commissie, die haar volgens de procedure 
in artikel 130, lid 3 goedkeurt.
.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Werner Langen, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Guido 
Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

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

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines en María del Pilar Ayuso González

Amendement 816
Artikel 43 ter, lid 4

4. Wanneer twee of meer lidstaten dezelfde 
stof in het ontwerp van hun 
voortschrijdende planning hebben 
opgenomen of na de indiening van de 
voortschrijdende planningen kennis 

Schrappen
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hebben gegeven van hun belangstelling 
voor het beoordelen van dezelfde stof, 
wordt volgens de procedure van de tweede, 
derde en vierde alinea bepaald welke 
instantie als bevoegde instantie voor de 
toepassing van de artikelen 44, 45 en 46 
optreedt.
Het ECA legt het vraagstuk voor aan het 
Comité lidstaten als bedoeld in artikel 72, 
lid 1, onder e), hierna “het Comité 
lidstaten” genoemd, teneinde overeen te 
komen welke instantie als bevoegde 
instantie optreedt, met inachtneming van 
het beginsel dat bij de toewijzing van 
stoffen aan de lidstaten gestreefd wordt 
naar evenredigheid met hun aandeel in het 
totale bruto binnenlands product van de 
Gemeenschap. Waar mogelijk wordt 
voorrang gegeven aan lidstaten die reeds 
een dossier voor de betrokken stof uit 
hoofde van de artikelen 39 tot en met 43 
hebben beoordeeld.
Indien het Comité lidstaten binnen zestig 
dagen na de voorlegging overeenstemming 
met eenparigheid van stemmen over het 
ontwerp-besluit bereikt, keuren de 
betrokken lidstaten dienovereenkomstig 
hun definitieve voortschrijdende 
planningen goed. De bevoegde instantie 
van de lidstaat die de stof in zijn definitieve 
voortschrijdende driejarenplanning heeft 
opgenomen, treedt als bevoegde instantie 
op.
Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, legt het ECA de 
tegenstrijdige meningen voor aan de 
Commissie, die volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure beslist welke 
instantie als bevoegde instantie zal 
optreden, en keuren de lidstaten
dienovereenkomstig hun definitieve 
voortschrijdende planningen goed.

Or. xm
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Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 817
Artikel 43 ter, lid 4

4. Wanneer twee of meer lidstaten dezelfde 
stof in het ontwerp van hun 
voortschrijdende planning hebben 
opgenomen of na de indiening van de 
voortschrijdende planningen kennis 
hebben gegeven van hun belangstelling 
voor het beoordelen van dezelfde stof, 
wordt volgens de procedure van de tweede, 
derde en vierde alinea bepaald welke 
instantie als bevoegde instantie voor de 
toepassing van de artikelen 44, 45 en 46 
optreedt.

4. In overeenkomst met het Comité 
lidstaten wijst het ECA de lidstaten aan die 
voor de beoordeling van de in de lijst 
opgenomen stoffen bevoegd zijn. 

Het ECA legt het vraagstuk voor aan het 
Comité lidstaten als bedoeld in artikel 72, 
lid 1, onder e), hierna “het Comité 
lidstaten” genoemd, teneinde overeen te 
komen welke instantie als bevoegde 
instantie optreedt, met inachtneming van 
het beginsel dat bij de toewijzing van 
stoffen aan de lidstaten gestreefd wordt 
naar evenredigheid met hun aandeel in het 
totale bruto binnenlands product van de 
Gemeenschap. Waar mogelijk wordt 
voorrang gegeven aan lidstaten die reeds 
een dossier voor de betrokken stof uit 
hoofde van de artikelen 39 tot en met 43 
hebben beoordeeld.
Indien het Comité lidstaten binnen zestig 
dagen na de voorlegging overeenstemming 
met eenparigheid van stemmen over het 
ontwerp-besluit bereikt, keuren de 
betrokken lidstaten dienovereenkomstig 
hun definitieve voortschrijdende 
planningen goed. De bevoegde instantie 
van de lidstaat die de stof in zijn definitieve 
voortschrijdende driejarenplanning heeft 
opgenomen, treedt als bevoegde instantie 
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op.
Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, legt het ECA de 
tegenstrijdige meningen voor aan de 
Commissie, die volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure beslist welke 
instantie als bevoegde instantie zal 
optreden, en keuren de lidstaten 
dienovereenkomstig hun definitieve 
voortschrijdende planningen goed.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Werner Langen, Anja Weisgerber, Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines en María del Pilar Ayuso González 

Amendement 818
Artikel 43 ter, lid 5

5. Zodra de bevoegde instanties zijn 
vastgesteld, publiceert het ECA de 
definitieve voortschrijdende planningen op 
zijn website.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 819
Artikel 43 ter, lid 5

5. Zodra de bevoegde instanties zijn 
vastgesteld, publiceert het ECA de 
definitieve voortschrijdende planningen op 

5. De aangewezen lidstaten (hierna 
"bevoegde instanties" voor de toepassing 
van de artikelen 44, 45 en 46) beoordeelt 
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zijn website. alle stoffen overeenkomstig dit hoofdstuk. 

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer en Françoise Grossetête

Amendement 820
Artikel 43 ter, lid 5

5. Zodra de bevoegde instanties zijn 
vastgesteld, publiceert het ECA de 
definitieve voortschrijdende planningen op 
zijn website.

5. Het ECA publiceert de definitieve 
voortschrijdende planningen op zijn website.

Or. en

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Werner 
Langen, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 

Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer, Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines en María del Pilar Ayuso González

Amendement 821
Artikel 43 ter, lid 6

6. De overeenkomstig de leden 1 tot en met 
4 vastgestelde bevoegde instantie beoordeelt 
overeenkomstig dit hoofdstuk alle stoffen in 
haar voortschrijdende planning.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies en Jonas Sjöstedt

Amendement 822
Artikel 43 ter, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Een lidstaat kan het ECA op elk 
ogenblik van een nieuwe stof op de hoogte 
brengen, waanneer hij in het bezit is van 
informatie die erop wijst dat er een gevaar 
bestaat voor het milieu of de menselijke 
gezondheid. Als dit verantwoord is, voegt 
het ECA deze stof toe aan de lijst van 
stoffen die overeenkomstig de 
voortschrijdende planning moeten worden 
beoordeeld. 

Or. en

Motivering

Zie de motivering van dezelfde indieners bij het voorgaande amendement op artikel 43 ter.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 823
Artikel 43 ter, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Een lidstaat kan op elk ogenblik een 
nieuwe stof of nieuwe stoffen aan zijn 
voortschrijdende planning toevoegen, als 
informatie beschikbaar komt die aanleiding 
geeft tot bezorgdheid met betrekking tot 
risico's voor de menselijke gezondheid en 
het milieu. De lidstaat moet het ECA van 
zijn intentie een stof aan zijn 
voortschrijdende planning toe te voegen, op 
de hoogte brengen. Als meer dan een 
lidstaat het ECA op de hoogte brengt met 
betrekking tot dezelfde stof, wordt de eerste 
lidstaat die het ECA op de hoogte brengt, 
voor de beoordeling ervan aangewezen.

Or. en
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Motivering

Bedoeling is ervoor te zorgen dat de lidstaten kunnen besluiten een stoffenbeoordeling uit te 
voeren, als nieuwe informatie beschikbaar komt, ongeacht of de stof in kwestie in hun 
voortschrijdende planning is opgenomen of niet.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 824
Artikel 43 ter, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Een lidstaat kan op elk ogenblik een 
nieuwe stof of nieuwe stoffen aan zijn 
voortschrijdende planning toevoegen, als 
informatie beschikbaar komt die aanleiding 
geeft tot bezorgdheid met betrekking tot 
risico's voor de menselijke gezondheid en 
het milieu. De lidstaat moet het ECA van 
zijn intentie een stof aan zijn 
voortschrijdende planning toe te voegen, op 
de hoogte brengen. Als meer dan een 
lidstaat het ECA op de hoogte brengt met 
betrekking tot dezelfde stof, wordt de eerste 
lidstaat die het ECA op de hoogte brengt, 
voor de beoordeling ervan aangewezen.

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang dat de lidstaten een initiatiefrecht behouden, doordat zij om de 
uitvoering van een stoffenbeoordeling kunnen verzoeken, als nieuwe informatie over risico's 
voor de gezondheid of het milieu beschikbaar komt.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 825
Artikel 43 ter, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Een lidstaat kan het ECA op elk 
ogenblik van een nieuwe stof op de hoogte 
brengen, wanneer hij in het bezit is van 
informatie die op gevaar voor het milieu en 
de menselijke gezondheid wijst. Als dit 
verantwoord is, voegt het ECA de stof in 
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kwestie aan de lijst van stoffen die 
overeenkomstig de voortschrijdende 
planning moeten worden beoordeeld, toe. 
Als het ECA evenwel besluit de stof niet 
aan de lijst van te beoordelen stoffen toe te 
voegen, kan een lidstaat besluiten zelf een 
beoordeling van de stof uit te voeren. De 
lidstaten brengen het ECA van hun intentie 
een beoordeling uit te voeren, op de hoogte. 

Or. en

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat de lidstaten kunnen besluiten een stoffenbeoordeling 
uit te voeren, zelfs als het ECA besluit dit niet te doen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 826
Artikel 44, lid 1

1. Indien de bevoegde instantie van mening 
is dat nadere informatie, waaronder 
eventueel informatie die uit hoofde van de 
bijlagen V tot en met VIII niet vereist is,
nodig is om duidelijkheid te krijgen over 
het in artikel 43 ter, lid 1, bedoelde 
vermoeden stelt zij een ontwerp-besluit op, 
met vermelding van de redenen, waarbij van 
de registranten wordt geëist dat zij nadere 
informatie indienen. Het besluit wordt 
vastgesteld volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49.

1. Indien het ECA van mening is dat 
bovenop de vereisten van de artikelen 9, 12 
en 13 nadere informatie nodig is, stelt het
een ontwerp-besluit op, met vermelding van 
de redenen, waarbij van de registranten 
wordt geëist dat zij nadere informatie 
indienen. Het besluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure van de artikelen 48 en 
49.

Or. de

Motivering

Wijziging als gevolg van andere voorgestelde wijzigingen, aangezien het ECA en niet de 
instantie van de lidstaat bevoegd is.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 827
Artikel 44, lid 1

1. Indien de bevoegde instantie van mening 
is dat nadere informatie, waaronder 
eventueel informatie die uit hoofde van de 
bijlagen V tot en met VIII niet vereist is, 
nodig is om duidelijkheid te krijgen over het 
in artikel 43 ter, lid 1, bedoelde vermoeden 
stelt zij een ontwerp-besluit op, met 
vermelding van de redenen, waarbij van de 
registranten wordt geëist dat zij nadere 
informatie indienen. Het besluit wordt 
vastgesteld volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49.

1. Indien het ECA van mening is dat nadere 
informatie, waaronder eventueel informatie 
die uit hoofde van de bijlagen V tot en met 
VIII niet vereist is, nodig is om duidelijkheid 
te krijgen over het in artikel 43 bis, lid 1 bis
bedoelde vermoeden, stelt het een 
ontwerp-besluit op, met vermelding van de 
redenen, waarbij van de registranten wordt
geëist dat zij nadere informatie indienen. Het 
besluit wordt vastgesteld volgens de 
procedure van de artikelen 48 en 49.

Or. de

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38.

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

Amendement 828
Artikel 44, lid 1

1. Indien de bevoegde instantie van mening 
is dat nadere informatie, waaronder 
eventueel informatie die uit hoofde van de 
bijlagen V tot en met VIII niet vereist is,
nodig is om duidelijkheid te krijgen over 
het in artikel 43 ter, lid 1, bedoelde 
vermoeden stelt zij een ontwerp-besluit op, 
met vermelding van de redenen, waarbij van 
de registranten wordt geëist dat zij nadere 
informatie indienen. Het besluit wordt 
vastgesteld volgens de procedure van de 
artikelen 48 en 49.

1. Indien het ECA van mening is dat nadere 
informatie nodig is bovenop het dossier met 
essentiële gegevens bedoeld in artikel 9 en 
het voorstel voor proeven van de registrant, 
stelt het een ontwerp-besluit op, met 
vermelding van de redenen en met een op 
het risico gebaseerde motivering als 
ondersteuning, waarbij van de registranten 
wordt geëist dat zij nadere informatie 
indienen. Het besluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure van de artikelen 48 en 
49.

Or. it
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Motivering

Wanneer nadere informatie wordt geëist, moet dit op het risico zijn gebaseerd. Dit 
amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel 6 -
Beoordeling van stoffen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 829
Artikel 44, lid 2

2. De registrant verstrekt het ECA de 
vereiste informatie.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Voor meer efficiëntie is het belangrijk dat er maar één communautaire voortschrijdende 
planning is en geen opeenstapeling van nationale voortschrijdende plannen. Het ECA moet 
deze planning opstellen, waarbij het rekening met de bezorgdheden van de lidstaten moet 
houden. (Françoise Grossetête)

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 830
Artikel 44, lid 3

3. Een ontwerp-besluit waarbij nadere 
informatie van de registranten wordt geëist, 
wordt opgesteld binnen twaalf maanden na 
de publicatie van de voortschrijdende 
planning op de website van het ECA.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Voor meer efficiëntie is het belangrijk dat er maar één communautaire voortschrijdende 
planning is en geen opeenstapeling van nationale voortschrijdende plannen. Het ECA moet 
deze planning opstellen, waarbij het rekening met de bezorgdheden van de lidstaten moet 
houden. (Françoise Grossetête)
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 831
Artikel 44, lid 3

3. Een ontwerp-besluit waarbij nadere 
informatie van de registranten wordt geëist, 
wordt opgesteld binnen twaalf maanden na 
de publicatie van de voortschrijdende 
planning op de website van het ECA.

3. Een ontwerp-besluit waarbij nadere 
informatie van de registranten wordt geëist, 
wordt opgesteld binnen twaalf maanden na 
de publicatie van de lijst overeenkomstig 
artikel 43 bis, lid 1 ter. Door de opname 
van een stof op de lijst overeenkomstig 
artikel 43 bis, lid 1 ter begint voor deze stof 
een nieuwe termijn van twaalf maanden te 
lopen. 
Als het ECA twaalf maanden na de opname 
van een stof op de lijst overeenkomstig 
artikel 43 bis, lid 1 ter geen ontwerpbesluit 
opstelt, wordt de beoordeling als voltooid 
beschouwd.

Or. de

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38. Ter wille van een doelmatige procedure 
moet het ECA een termijn voor de opstelling van een ontwerpbesluit opgelegd krijgen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 832
Artikel 44, lid 4

4. Wanneer de bevoegde instantie haar 
beoordelingswerkzaamheden uit hoofde 
van de leden 1, 2 en 3 voltooit, stelt zij het 
ECA daarvan binnen twaalf maanden na 
het begin van de beoordeling van de stof op 
de hoogte. Indien deze uiterste termijn 
wordt overschreden, wordt de beoordeling 
als voltooid beschouwd.

Schrappen

Or. de

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38 en artikel 44, lid 3, punt 2.
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik en 

Werner Langen

Amendement 833
Artikel 44, lid 4

4. Wanneer de bevoegde instantie haar
beoordelingswerkzaamheden uit hoofde van 
de leden 1, 2 en 3 voltooit, stelt zij het ECA
daarvan binnen twaalf maanden na het begin 
van de beoordeling van de stof op de hoogte. 
Indien deze uiterste termijn wordt 
overschreden, wordt de beoordeling als 
voltooid beschouwd.

4. Wanneer het ECA zijn
beoordelingswerkzaamheden uit hoofde van 
de leden 1, 2 en 3 voltooit, stelt het de 
registranten of registranten daarvan binnen 
twaalf maanden na het begin van de 
beoordeling van de stof op de hoogte. Indien 
deze uiterste termijn wordt overschreden, 
wordt de beoordeling als voltooid 
beschouwd.

Or. xm

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de voorgestelde wijzigingen die als doel hebben de procedure te 
concentreren rond het ECA. Het hangt samen met de andere amendementen op de artikelen 
van titel 6 - Beoordeling van stoffen. (Marcello Vernola en anderen)

Wijziging als gevolg van andere voorgestelde wijzigingen, aangezien het ECA en niet de 
instantie van de lidstaat bevoegd is. (Werner Langen)

Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis en Holger 

Krahmer

Amendement 834
Artikel 44, lid 4

4. Wanneer de bevoegde instantie haar
beoordelingswerkzaamheden uit hoofde van 
de leden 1, 2 en 3 voltooit, stelt zij het ECA 
daarvan binnen twaalf maanden na het begin 
van de beoordeling van de stof op de hoogte. 
Indien deze uiterste termijn wordt 
overschreden, wordt de beoordeling als 
voltooid beschouwd.

4. Wanneer het ECA zijn
beoordelingswerkzaamheden uit hoofde van 
de leden 1, 2 en 3 voltooit, stelt het de 
lidstaten daarvan binnen twaalf maanden na 
het begin van de beoordeling van de stof op 
de hoogte. Indien deze uiterste termijn wordt 
overschreden, wordt de beoordeling als 
voltooid beschouwd.

Or. xm
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Motivering

Voor meer efficiëntie is het belangrijk dat er maar één communautaire voortschrijdende 
planning is en geen opeenstapeling van nationale voortschrijdende plannen. Het ECA moet 
deze planning opstellen, waarbij het rekening met de bezorgdheden van de lidstaten moet 
houden. (Françoise Grossetête)

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Dit specifieke amendement vervangt amendement 43 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi 
en anderen)

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer en Françoise Grossetête

Amendement 835
Artikel 45, lid 1

1. De bevoegde instantie baseert haar 
beoordeling van een stof op eerdere 
beoordelingen uit hoofde van deze titel. Elk 
ontwerp-besluit waarvoor krachtens 
artikel 44 nadere informatie nodig is, kan 
uitsluitend door gewijzigde omstandigheden
of verkregen kennis worden 
gerechtvaardigd.

1. Het ECA of het nationale organisme dat 
voor een beoordeling bevoegd is, baseert 
zijn beoordeling van een stof op eerdere 
beoordelingen uit hoofde van deze titel. Elk 
ontwerp-besluit waarvoor krachtens 
artikel 44 nadere informatie nodig is, kan 
uitsluitend door gewijzigde omstandigheden 
of verkregen kennis worden 
gerechtvaardigd.

Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Dit specifieke amendement vervangt amendement 44 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi 
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en anderen)

Ter wille van coherentie met de voorgaande amendementen. (Françoise Grossetête)

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis en Miroslav Mikolášik

Amendement 836
Artikel 45, lid 2

2. Om een geharmoniseerde aanpak van 
verzoeken om nadere informatie te 
waarborgen, houdt het ECA toezicht op 
ontwerp-besluiten krachtens artikel 44 en 
stelt het criteria en prioriteiten op. Indien 
passend worden uitvoeringsmaatregelen 
goedgekeurd volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38. (Anja Weisgerber)

Wijziging als gevolg van andere voorgestelde wijzigingen, aangezien het ECA en niet de 
instantie van de lidstaat bevoegd is. (Werner Langen)

Dit amendement sluit aan bij de voorgestelde wijzigingen die als doel hebben de procedure te 
concentreren rond het ECA. Het hangt samen met de andere amendementen op de artikelen 
van titel 6 - Beoordeling van stoffen. (Marcello Vernola en anderen)

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer en Françoise Grossetête

Amendement 837
Artikel 45, lid 2

2. Om een geharmoniseerde aanpak van 
verzoeken om nadere informatie te 
waarborgen, houdt het ECA toezicht op 
ontwerp-besluiten krachtens artikel 44 en 
stelt het criteria en prioriteiten op. Indien 
passend worden uitvoeringsmaatregelen 

2. Indien passend worden 
uitvoeringsmaatregelen goedgekeurd 
volgens de in artikel 130, lid 3, bedoelde 
procedure.
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goedgekeurd volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure.

Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Dit specifieke amendement vervangt amendement 44 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi 
en anderen)

Ter wille van coherentie met de voorgaande amendementen. (Françoise Grossetête)

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 838
Artikel 46, lid 2

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

2. Zodra de beoordeling van de stof is 
voltooid, stelt het ECA de met deze 
beoordeling verkregen informatie voor de 
toepassing van artikel 56, lid 3 en artikel 66, 
lid 2 de lidstaten ter beschikking en 
verstrekt het de informatie aan de 
Commissie. Het ECA stelt de Commissie, de 
registrant en de lidstaten in kennis van zijn
conclusies over de vraag of en hoe de 
verkregen informatie moet worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38. 

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

Amendement 839
Artikel 46, lid 2

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

2. Het ECA stelt de Commissie, de 
registrant en de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten in kennis van zijn
conclusies over de vraag of en hoe de 
verkregen informatie moet worden gebruikt 
voor de toepassing van de artikelen 56, lid 3 
en 66, lid 2.

Or. xm

Motivering

Dit amendement wordt verantwoord door de beslissing het hele beheer van de 
beoordelingsprocedure in het ECA te concentreren. Het hangt samen met de andere 
amendementen op de artikelen van titel 6 - Beoordeling van stoffen. (Marcello Vernola en 
anderen)

De met de beoordeling verkregen informatie kan voor procedures in verband met 
vergunningen of beperkingen worden gebruikt. (Werner Langen)

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer en Françoise Grossetête

Amendement 840
Artikel 46, lid 2

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

2. Zodra de beoordeling van de stof is 
voltooid, gebruikt het ECA de met deze 
beoordeling verkregen informatie voor de 
toepassing van artikel 56, lid 3, en artikel 66, 
lid 2, en verstrekt het de verkregen 
informatie aan de Commissie en de lidstaten. 
Het ECA stelt de Commissie, de registrant 
en de lidstaten in kennis van zijn conclusies 
over de vraag of en hoe de verkregen 
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de vraag of en hoe de verkregen informatie 
moet worden gebruikt.

informatie moet worden gebruikt.

Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi en anderen)

Ter wille van coherentie met de voorgaande amendementen. (Françoise Grossetête)

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 841
Artikel 46, lid 2

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

2. Het ECA stelt de Commissie, de 
registrant en de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten in kennis van zijn 
conclusies over de vraag of en hoe de voor 
de toepassing van de artikelen 56, lid 3 en 
66, lid 2 verkregen informatie moet worden 
gebruikt.

Or. de

Motivering

De met de beoordeling verkregen informatie kan voor procedures in verband met 
vergunningen of beperkingen worden gebruikt. 
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Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 842
Artikel 46 bis (nieuw)

Artikel 46 bis
1. Het ECA onderzoekt de als toepassing 
van artikel 43 bis verstrekte informatie, om 
te controleren of deze voldoet aan de 
vereisten die van toepassing zijn voor de 
desbetreffende combinatie van criteria in 
bijlage IC. 
2. Op basis van een onderzoek 
overeenkomstig lid 1 kan het ECA een 
ontwerpbesluit voorbereiden waarbij van de 
registrant(en) wordt geëist binnen een 
bepaalde termijn de informatie te 
verstrekken die nodig is om de registratie of 
registraties met de desbetreffende 
informatievereisten in overeenstemming te 
brengen. 
3. Het ECA brengt de Commissie, de 
lidstaten en de registrant(en) op de hoogte, 
als het adviseert een 
stoffenbeoordelingsproces in gang te zetten 
of maatregelen van communautair 
risicobeheer te nemen. 

Or. en

Motivering

Het ECA moet een volledigheids - en conformiteitscontrole uitvoeren, om na te gaan of de 
registrant voldoet aan alle verplichtingen waarin artikel 43 bis voorziet. Het moet ook 
mogelijk zijn op basis van reeds beschikbare informatie onmiddellijk tot een aanbeveling voor 
het opstarten van een stoffenbeoordeling of het nemen maatregelen voor communautair 
risicobeheer over te gaan.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 843
Artikel 47, inleidende formule

Op locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten zijn de beoordeling van het 

Op locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten zijn de beoordeling van het 
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dossier en de beoordeling van de stof niet 
van toepassing. Wanneer echter kan worden 
aangetoond dat het risico dat verbonden is 
aan het gebruik van een locatiegebonden 
geïsoleerd tussenproduct even zorgwekkend 
is als het risico dat verbonden is aan het 
gebruik van stoffen die krachtens artikel 54 
in bijlage XIII kunnen worden opgenomen, 
kan de bevoegde instantie van de lidstaat 
waar de locatie zich bevindt:

dossier en de beoordeling van de stof niet 
van toepassing. Wanneer een bevoegde 
instantie uit een lidstaat echter het bewijs 
van een inadequaat gecontroleerd risico dat 
verbonden is aan het gebruik van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
kan leveren, kan de bevoegde instantie van 
de lidstaat waar de locatie zich bevindt:

Or. en

Motivering

De Commissie tekst legt de lidstaten zware verplichtingen op, alvorens zij informatie over de 
veiligheid van tussenproducten kunnen vragen; met dit amendement worden deze 
verplichtingen verlicht.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 844
Artikel 47, inleidende formule

Op locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten zijn de beoordeling van 
het dossier en de beoordeling van de stof 
niet van toepassing. Wanneer echter kan 
worden aangetoond dat het risico dat 
verbonden is aan het gebruik van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
even zorgwekkend is als het risico dat 
verbonden is aan het gebruik van stoffen 
die krachtens artikel 54 in bijlage XIII 
kunnen worden opgenomen, kan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
locatie zich bevindt:

Het ECA en de bevoegde instantie van de 
lidstaat waar de locatie zich bevindt, 
kunnen voor tussenproducten om de 
informatie verzoeken die overeenkomstig 
artikel 16 in ondernemingen aanwezig is. 
Het ECA kan deze informatie 
overeenkomstig artikel 40 beoordelen. 

Or. de

Motivering

Het ECA en de bevoegde instantie van de lidstaat moeten ook tussenproducten kunnen 
controleren.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 845
Artikel 47, inleidende formule

Op locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten zijn de beoordeling van het 
dossier en de beoordeling van de stof niet 
van toepassing. Wanneer echter kan 
worden aangetoond dat het risico dat 
verbonden is aan het gebruik van een 
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct 
even zorgwekkend is als het risico dat 
verbonden is aan het gebruik van stoffen 
die krachtens artikel 54 in bijlage XIII 
kunnen worden opgenomen, kan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
locatie zich bevindt:

Op locatiegebonden geïsoleerde
tussenproducten zijn de beoordeling van het 
dossier en de beoordeling van de stof niet 
van toepassing. Voor tussenproducten die 
voldoen aan de criteria in artikel 54, moet 
de bevoegde instantie echter:

Or. en

Motivering

Tussenproducten die aan de criteria voor producten met een zeer zorgwekkend karakter 
voldoen, kunnen een ernstig risico voor werknemers inhouden en professionele blootstelling 
aan deze producten moet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Bijgevolg moet de 
beschikbaarheid van alternatieven voor tussenproducten die aan de criteria voor producten 
met een zeer zorgwekkend karakter voldoen, worden bekeken, met het oog op de vervanging 
ervan door veiligere alternatieven. Op deze manier wordt ook tot een betere uitvoering van de 
bestaande regelgeving inzake de veiligheid van werknemers bijgedragen.

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

Amendement 846
Artikel 47, inleidende formule

Op locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten zijn de beoordeling van het 
dossier en de beoordeling van de stof niet 
van toepassing. Wanneer echter kan worden 
aangetoond dat het risico dat verbonden is 
aan het gebruik van een locatiegebonden 
geïsoleerd tussenproduct even zorgwekkend 
is als het risico dat verbonden is aan het 
gebruik van stoffen die krachtens artikel 54 
in bijlage XIII kunnen worden opgenomen, 

Op locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten zijn de beoordeling van het 
dossier en de beoordeling van de stof niet 
van toepassing. Wanneer echter kan worden 
aangetoond dat het risico dat verbonden is 
aan het gebruik van een locatiegebonden 
geïsoleerd tussenproduct even zorgwekkend 
is als het risico dat verbonden is aan het 
gebruik van stoffen die krachtens artikel 54 
in bijlage XIII kunnen worden opgenomen, 
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kan de bevoegde instantie van de lidstaat 
waar de locatie zich bevindt:

kan het ECA:

Or. it

Motivering

Dit amendement wordt verantwoord door de beslissing het hele beheer van de 
beoordelingsprocedure in het ECA te concentreren. Het hangt samen met de andere 
amendementen op de artikelen van titel 6 - Beoordeling van stoffen. 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 847
Artikel 47, letter a)

a) van de registrant eisen dat hij nadere 
informatie verstrekt die rechtstreeks verband 
houdt met het vastgestelde risico. Bij dit 
verzoek wordt een schriftelijke motivering 
gevoegd;

Schrappen

Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij het amendement van Werner Langen op artikel 47, inleidende formule.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 848
Artikel 47, letter a)

a) van de registrant eisen dat hij nadere 
informatie verstrekt die rechtstreeks 
verband houdt met het vastgestelde risico. 
Bij dit verzoek wordt een schriftelijke 
motivering gevoegd;

a) van de registrant eisen dat hij nadere 
informatie verstrekt, met name met 
betrekking tot de beschikbaarheid van 
alternatieven en een plan voor vervanging;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement van Carl Schlyter en anderen op artikel 47, inleidende 
formule.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 849
Artikel 47, letter b)

b) de ingediende informatie onderzoeken 
en zo nodig passende risicobeperkende 
maatregelen nemen voor de in verband met 
de betrokken locatie vastgestelde risico’s.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij het amendement van Werner Langen op artikel 47, inleidende formule.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 850
Artikel 47, letter b)

b) de ingediende informatie onderzoeken en 
zo nodig passende risicobeperkende 
maatregelen nemen voor de in verband met 
de betrokken locatie vastgestelde risico’s.

b) de ingediende informatie onderzoeken en 
zo nodig passende risicobeperkende 
maatregelen nemen, met name als veiligere 
alternatieven beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement van Carl Schlyter en anderen op artikel 47, inleidende 
formule.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 851
Artikel 47, alinea 2

De in de eerste alinea beschreven 
procedure kan uitsluitend door de in die 
alinea bedoelde bevoegde instantie worden 
toegepast.

Schrappen
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Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij het amendement van Carl Schlyter en anderen op artikel 47, inleidende 
formule.

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 852
Artikel 48, lid 1

1. De bevoegde instantie deelt elk ontwerp-
besluit krachtens de artikelen 39, 40 of 44
aan de betrokken registrant(en) of 
downstreamgebruiker(s) mee, onder 
vermelding dat zij gerechtigd zijn binnen 
dertig dagen na ontvangst opmerkingen te 
maken. De bevoegde instantie houdt 
rekening met de opmerkingen die zij
ontvangt en kan het ontwerp-besluit daaraan 
aanpassen.

1. Het ECA deelt elk ontwerp-besluit 
krachtens de artikelen 40, 43 ter of 44 aan de 
betrokken registrant(en) of 
downstreamgebruiker(s) mee, onder 
vermelding dat zij gerechtigd zijn binnen 
dertig dagen na ontvangst opmerkingen te 
maken. Het ECA houdt rekening met de 
opmerkingen die het ontvangt en kan het 
ontwerp-besluit daaraan aanpassen.

Or. xm

Motivering

Vaak wordt de vervaardiging of invoer maar tijdelijk beëindigd, bijvoorbeeld in bijzondere 
zakelijke omstandigheden, bij bouwwerken enz. Dit moet kunnen, zonder dat de registratie 
automatisch haar geldigheid verliest. (Werner Langen)

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
aspecten van de beoordeling heeft. Met de voorgestelde wijziging in artikel 43 bis kan de 
registratie alleen in de gevallen waar de producent zijn activiteiten voorgoed heeft beëindigd, 
haar geldigheid verliezen. In bepaalde gevallen wordt de vervaardiging maar tijdelijk 
stopgezet, bijvoorbeeld bij economische problemen, moeilijkheden met de exploitatie van het 
bedrijf enz. In deze gevallen hoeft de registratie haar geldigheid niet te verliezen. Dit moet in 
de tekst worden verduidelijkt. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op 
de artikelen van titel VI - Beoordeling van stoffen. (Marcello Vernola en anderen)
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 853
Artikel 48, lid 2

2. Indien een registrant de vervaardiging of 
invoer van de stof heeft beëindigd, stelt hij 
de bevoegde instantie daarvan op de hoogte, 
waardoor zijn registratie haar geldigheid 
verliest en geen nadere informatie over die 
stof kan worden gevraagd, tenzij hij een 
nieuwe registratie indient.

2. Indien een registrant de vervaardiging of 
invoer van de stof heeft beëindigd, stelt hij 
het ECA daarvan op de hoogte, waardoor de 
verplichtingen krachtens de registratie 
worden opgeschort en tijdens deze periode 
geen nadere informatie over die stof kan 
worden gevraagd. Als de registrant de 
vervaardiging of invoer van de stof 
definitief beëindigt, verliest de registratie 
na een jaar haar geldigheid, tenzij de 
registrant zijn rechten op grond van de 
registratie voor de afloop van deze termijn 
overdraagt aan een derde.

Or. de

Motivering

Vaak wordt de vervaardiging of invoer maar tijdelijk beëindigd, bijvoorbeeld in bijzondere 
zakelijke omstandigheden, bij bouwwerken enz. Dit moet kunnen, zonder dat de registratie 
automatisch haar geldigheid verliest. (Werner Langen)

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

Amendement 854
Artikel 48, lid 2

2. Indien een registrant de vervaardiging of 
invoer van de stof heeft beëindigd, stelt hij 
de bevoegde instantie daarvan op de hoogte, 
waardoor zijn registratie haar geldigheid 
verliest en geen nadere informatie over die 
stof kan worden gevraagd, tenzij hij een 
nieuwe registratie indient.

2. Indien een registrant de vervaardiging of 
invoer van de stof volledig heeft beëindigd, 
stelt hij het ECA daarvan op de hoogte, 
waardoor zijn registratie haar geldigheid 
verliest en geen nadere informatie over die 
stof kan worden gevraagd, tenzij hij een 
nieuwe registratie indient.

Or. it

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
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aspecten van de beoordeling heeft. Met de voorgestelde wijziging in artikel 43 bis kan de 
registratie alleen in de gevallen waar de producent zijn activiteiten voorgoed heeft beëindigd, 
haar geldigheid verliezen. In bepaalde gevallen wordt de vervaardiging maar tijdelijk 
stopgezet, bijvoorbeeld bij economische problemen, moeilijkheden met de exploitatie van het 
bedrijf enz. In deze gevallen hoeft de registratie haar geldigheid niet te verliezen. Dit moet in 
de tekst worden verduidelijkt. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op 
de artikelen van titel VI - Beoordeling van stoffen. 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 855
Artikel 48, lid 3

3. De registrant kan de vervaardiging of 
invoer van de stof beëindigen na onvangst 
van het ontwerp-besluit. In dergelijke 
gevallen stelt hij de bevoegde instantie 
daarvan op de hoogte, waardoor zijn 
registratie haar geldigheid verliest en geen 
nadere informatie over die stof kan worden 
gevraagd, tenzij hij een nieuwe registratie 
indient.

3. Lid 1 is ook van toepassing, als de 
registrant de vervaardiging of invoer van de 
stof beëindigt na onvangst van het ontwerp-
besluit.

Or. de

Motivering

Vaak wordt de vervaardiging of invoer maar tijdelijk beëindigd, bijvoorbeeld in bijzondere 
zakelijke omstandigheden, bij bouwwerken enz. Dit moet kunnen, zonder dat de registratie 
automatisch haar geldigheid verliest. 

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

Amendement 856
Artikel 48, lid 3

3. De registrant kan de vervaardiging of 
invoer van de stof beëindigen na onvangst 
van het ontwerp-besluit. In dergelijke 
gevallen stelt hij de bevoegde instantie
daarvan op de hoogte, waardoor zijn 
registratie haar geldigheid verliest en geen 
nadere informatie over die stof kan worden 
gevraagd, tenzij hij een nieuwe registratie 

3. De registrant kan de vervaardiging of 
invoer van de stof volledig beëindigen na 
onvangst van het ontwerp-besluit. In 
dergelijke gevallen stelt hij het ECA daarvan 
op de hoogte, waardoor zijn registratie haar 
geldigheid verliest en geen nadere 
informatie over die stof kan worden 
gevraagd, tenzij hij een nieuwe registratie 
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indient. indient.

Or. it

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en geconcentreerder te maken is het nodig dat het ECA 
voor alle beoordelingstaken bevoegd is en als enige beslissingsbevoegdheid over alle 
aspecten van de beoordeling heeft. Met de voorgestelde wijziging in artikel 43 bis kan de 
registratie alleen in de gevallen waar de producent zijn activiteiten voorgoed heeft beëindigd, 
haar geldigheid verliezen. In bepaalde gevallen wordt de vervaardiging maar tijdelijk 
stopgezet, bijvoorbeeld bij economische problemen, moeilijkheden met de exploitatie van het 
bedrijf enz. In deze gevallen hoeft de registratie haar geldigheid niet te verliezen. Dit moet in 
de tekst worden verduidelijkt. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op 
de artikelen van titel VI - Beoordeling van stoffen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 857
Artikel 48, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De bepalingen van de leden 1 tot 3 
gelden op overeenkomstige wijze in het 
geval van ontwerpbesluiten door het ECA 
overeenkomstig artikel 44.

Or. de

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38.

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

Amendement 858
Artikel 49, lid 1

1. De bevoegde instantie van een lidstaat 
deelt haar ontwerpbesluit overeenkomstig 
de artikelen 39, 40 of 44 aan het ECA mee, 
waarbij zij de eventuele opmerkingen van 
de registrant of downstreamgebruiker 
vermeldt en aangeeft op welke wijze met die 
opmerkingen rekening is gehouden. Het 

1. Het ECA doet zijn ontwerpbesluiten op 
basis van de artikelen 39, 40, 41, 43, 43 ter 
en 44, toekomen aan de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten.
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ECA verspreidt het ontwerpbesluit, met de 
opmerkingen, onder de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten.

Or. it

Motivering

Dit amendement wordt verantwoord door de beslissing het hele beheer van de 
beoordelingsprocedure in het ECA te concentreren en sluit aan bij de voorgestelde wijziging 
in artikel 43 bis. Het hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel 6 -
Beoordeling van stoffen.

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

Amendement 859
Artikel 49, lid 1

1. De bevoegde instantie van een lidstaat 
deelt haar ontwerp-besluit overeenkomstig 
de artikelen 39, 40 of 44 aan het ECA mee, 
waarbij zij de eventuele opmerkingen van 
de registrant of downstreamgebruiker 
vermeldt en aangeeft op welke wijze met die 
opmerkingen rekening is gehouden. Het 
ECA verspreidt het ontwerp-besluit, met de 
opmerkingen, onder de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten.

1. Het ECA verspreidt zijn ontwerp-besluit 
of dat van het rapporterende organisme in
een lidstaat overeenkomstig de artikelen 39, 
40 of 44, waarbij het de eventuele 
opmerkingen van belanghebbenden, het 
Europees Centrum voor de validering van 
alternatieve methoden (ECVAM) en de 
registrant of downstreamgebruiker 
vermeldt en aan de lidstaten aangeeft op 
welke wijze met die opmerkingen rekening 
is gehouden.

Or. en

Motivering

Gewijzigde versie van het nieuwe amendement op artikel 49, lid 1-4 dat door diverse leden is 
ingediend, met een wijziging in lid 1. 

De opmerkingen die mee worden verspreidt, moeten die van andere belanghebbenden en het 
ECVAM omvatten. (Caroline Lucas en anderen)

Hangt samen met de amendementen op de artikelen 39, leden 1 bis en 1 ter en 39, lid 2. 
Opmerkingen die overeenkomstig artikel 39, leden 1 bis en 1 ter, worden ontvangen, moeten 
samen met de opmerkingen van de registrant of downstreamgebruiker voor onderzoek aan het 
ECA en de bevoegde instanties van de andere lidstaten worden toegestuurd.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 860
Artikel 49, lid 1

1. De bevoegde instantie van een lidstaat 
deelt haar ontwerpbesluit overeenkomstig 
de artikelen 39, 40 of 44 aan het ECA mee, 
waarbij zij de eventuele opmerkingen van 
de registrant of downstreamgebruiker 
vermeldt en aangeeft op welke wijze met die 
opmerkingen rekening is gehouden. Het 
ECA verspreidt het ontwerpbesluit, met de 
opmerkingen, onder de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten.

1. Het ECA doet zijn ontwerpbesluiten, met 
de opmerkingen, als bedoeld in de artikelen 
40, 41, 43, 43 ter en 44, toekomen aan de 
bevoegde instanties van de overige lidstaten.

Or. de

Motivering

Amendement dat nodig is omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer en Françoise Grossetête

Amendement 861
Artikel 49, lid 1

1. De bevoegde instantie van een lidstaat 
deelt haar ontwerp-besluit overeenkomstig 
de artikelen 39, 40 of 44 aan het ECA mee, 
waarbij zij de eventuele opmerkingen van 
de registrant of downstreamgebruiker 
vermeldt en aangeeft op welke wijze met die 
opmerkingen rekening is gehouden. Het 
ECA verspreidt het ontwerp-besluit, met de 
opmerkingen, onder de bevoegde instanties 
van de overige lidstaten.

1. Het ECA verspreidt zijn ontwerp-besluit 
of dat van het rapporterende organisme in 
een lidstaat overeenkomstig de artikelen 39, 
40 of 44, waarbij het de eventuele 
opmerkingen van de registrant of 
downstreamgebruiker vermeldt en aan de 
lidstaten aangeeft op welke wijze met die 
opmerkingen rekening is gehouden.

Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 
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Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag.

Dit specifieke amendement vervangt de amendementen 48 en 49 uit het ontwerpverslag. 
(Guido Sacconi en anderen)

In het kader van een geharmoniseerde procedure en om elke ongelijkheid te voorkomen moet 
het onderzoek van de voorstellen voor proeven en de dossiers door het ECA worden verricht. 
Dit steunt hiervoor op een Europees net van evaluatie-agentschappen en -instituten. 
Anderzijds helpt het ECA ook bij de samenstelling van de dossiers en met aanbevelingen voor 
de presentatie. (Françoise Grossetête)

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer en Françoise Grossetête

Amendement 862
Artikel 49, lid 2

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten wijzigingen van het 
ontwerpbesluit aan het ECA voorstellen, 
waarbij zij een kopie aan de bevoegde 
instantie zenden. Het ECA kan binnen 
dezelfde termijn wijzigingen van het 
ontwerpbesluit voorstellen, waarbij het een 
kopie aan de bevoegde instantie zendt.

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de lidstaten wijzigingen van het 
ontwerpbesluit aan het ECA voorstellen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 49, lid 1.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 863
Artikel 49, lid 2

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten wijzigingen van het 
ontwerpbesluit aan het ECA voorstellen, 
waarbij zij een kopie aan de bevoegde 
instantie zenden. Het ECA kan binnen 

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten wijzigingen van het 
ontwerpbesluit aan het ECA voorstellen.
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dezelfde termijn wijzigingen van het 
ontwerpbesluit voorstellen, waarbij het een 
kopie aan de bevoegde instantie zendt.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 49, lid 1.

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

Amendement 864
Artikel 49, lid 2

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten wijzigingen van het 
ontwerpbesluit aan het ECA voorstellen, 
waarbij zij een kopie aan de bevoegde 
instantie zenden. Het ECA kan binnen 
dezelfde termijn wijzigingen van het 
ontwerpbesluit voorstellen, waarbij het een 
kopie aan de bevoegde instantie zendt.

2. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de bevoegde instanties van de 
overige lidstaten wijzigingen van het 
ontwerpbesluit aan het ECA voorstellen.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 49, lid 1.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer en Françoise Grossetête

Amendement 865
Artikel 49, lid 3

3. Indien het ECA niet binnen dertig dagen 
een voorstel ontvangt of zelf een voorstel 
indient, neemt het het besluit zoals dit 
krachtens lid 1 is meegedeeld.

3. Indien het ECA niet binnen dertig dagen
een voorstel ontvangt, neemt het het besluit 
zoals dit krachtens lid 1 is meegedeeld.

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 49, lid 1.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer en Françoise Grossetête

Amendement 866
Artikel 49, lid 4

4. Indien het ECA een voorstel voor een 
wijziging ontvangt, kan het het ontwerp-
besluit wijzigen. Het ECA legt binnen 
15 dagen na het verstrijken van de in lid 2 
bedoelde termijn van dertig dagen een 
ontwerp-besluit, alsmede de eventueel 
voorgestelde wijzigingen, aan het Comité 
lidstaten voor. Het ECA handelt evenzo 
indien het zelf overeenkomstig lid 2 een 
voorstel tot wijziging heeft gedaan.

4. Indien het ECA een voorstel voor een 
wijziging ontvangt, kan het het ontwerp-
besluit wijzigen. Het ECA legt binnen 
15 dagen na het verstrijken van de in lid 2 
bedoelde termijn van dertig dagen een 
ontwerp-besluit, alsmede de eventueel 
voorgestelde wijzigingen, aan het Comité 
lidstaten voor. 

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 49, lid 1.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 867
Artikel 49, lid 4

4. Indien het ECA een voorstel voor een 
wijziging ontvangt, kan het het ontwerp-
besluit wijzigen. Het ECA legt binnen 
15 dagen na het verstrijken van de in lid 2 
bedoelde termijn van dertig dagen een 
ontwerp-besluit, alsmede de eventueel 
voorgestelde wijzigingen, aan het Comité 
lidstaten voor. Het ECA handelt evenzo 
indien het zelf overeenkomstig lid 2 een 
voorstel tot wijziging heeft gedaan.

4. Indien het ECA een voorstel voor een 
wijziging ontvangt, kan het het ontwerp-
besluit wijzigen. Het ECA controleert het 
voorstel en neemt binnen 15 dagen na het 
verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn 
van dertig dagen een besluit.

Or. de
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Motivering

Amendement dat nodig is omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.

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

Amendement 868
Artikel 49, lid 4

4. Indien het ECA een voorstel voor een 
wijziging ontvangt, kan het het ontwerp-
besluit wijzigen. Het ECA legt binnen 
15 dagen na het verstrijken van de in lid 2 
bedoelde termijn van dertig dagen een 
ontwerp-besluit, alsmede de eventueel 
voorgestelde wijzigingen, aan het Comité 
lidstaten voor. Het ECA handelt evenzo 
indien het zelf overeenkomstig lid 2 een 
voorstel tot wijziging heeft gedaan.

4. Indien het ECA een voorstel voor een 
wijziging ontvangt, onderzoekt het dit en 
kan het binnen 15 dagen na het verstrijken 
van de in lid 2 bedoelde termijn van dertig 
dagen een besluit nemen.

Or. it

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en te versnellen moet het ECA als enige voor het 
besluitvormingsproces bevoegd zijn. Als het Comité lidstaten bij de zaak wordt betrokken, met 
name als een besluit bij meerderheid vereist is, bestaat het risico dat het systeem geblokkeerd 
geraakt. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel 
VI - Beoordeling van stoffen.

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

Werner Langen

Amendement 869
Artikel 49, lid 5

5. Het ECA deelt elk voorstel tot wijziging 
onverwijld aan de betrokken registranten of 
downstreamgebruikers mee en stelt hen in 
staat binnen dertig dagen opmerkingen te 
maken. Het Comité lidstaten houdt 
rekening met eventueel ontvangen 
opmerkingen.

Schrappen



AM\565933NL.doc 83/94 PE 357.821v01-00

NL

Or. xm

Motivering

Om de procedure te vereenvoudigen en te versnellen moet het ECA als enige voor het 
besluitvormingsproces bevoegd zijn. Als het Comité lidstaten bij de zaak wordt betrokken, met 
name als een besluit bij meerderheid vereist is, bestaat het risico dat het systeem geblokkeerd 
geraakt. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel 
VI - Beoordeling van stoffen. (Marcello Vernola en anderen)

Zie de motivering bij het amendement van Werner Langen op artikel 49, lid 1.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 870
Artikel 49, lid 5

5. Het ECA deelt elk voorstel tot wijziging 
onverwijld aan de betrokken registranten of 
downstreamgebruikers mee en stelt hen in 
staat binnen dertig dagen opmerkingen te 
maken. Het Comité lidstaten houdt 
rekening met eventueel ontvangen 
opmerkingen.

5. Het ECA deelt elk voorstel tot wijziging 
onverwijld aan de betrokken registranten of 
downstreamgebruikers mee en stelt hen in 
staat binnen dertig dagen opmerkingen te 
maken.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 49, lid 1.

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

Werner Langen en Françoise Grossetête

Amendement 871
Artikel 49, lid 6

6. Indien het Comité lidstaten binnen zestig 
dagen na de voorlegging met eenparigheid 
van stemmen overeenstemming over het 
ontwerp-besluit bereikt, neemt het ECA 
dienovereenkomstig zijn besluit.

Schrappen

Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
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stemmen bereikt, brengt het binnen zestig 
dagen na de voorlegging een advies uit 
overeenkomstig artikel 81, lid 8. Het ECA 
zendt het advies aan de Commissie.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op artikel 49, leden 1 en 5.

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

Werner Langen en Françoise Grossetête

Amendement 872
Artikel 49, lid 7

7. Binnen zestig dagen na ontvangst van 
het advies stelt de Commissie een ontwerp-
besluit op dat volgens de in artikel 130, 
lid 2, bedoelde procedure wordt vastgesteld.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op artikel 49, leden 1 en 5.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 873
Artikel 49, lid 8

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

Schrappen

Or. xm

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op artikel 49, leden 1 en 5.
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis en Miroslav Mikolášik

Amendement 874
Artikel 49, lid 8

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

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

Or. it

Motivering

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

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 875
Artikel 49 bis (nieuw)

Artikel 49 bis
Goedkeuring van besluiten betreffende 

beoordelingen door het ECA
Het ECA legt zijn overeenkomstig artikel 
44 genomen ontwerpbesluiten voor aan het 
Comité lidstaten en geeft hierbij aan hoe 
het met de eventuele opmerkingen van de 
registrant of downstreamgebruiker 
rekening heeft gehouden. De bepalingen 
van artikel 49, lid 6 tot 8 zijn op dit artikel 
van toepassing. 

Or. de

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 38.
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 876
Artikel 50, titel

Deling van de kosten voor proeven met 
gewervelde dieren zonder overeenstemming 

tussen de registranten

Deling van de kosten voor proeven met of 
zonder dieren zonder overeenstemming 

tussen de registranten

Or. en

Motivering

Onderdeel van het één stof, één registratie-voorstel (one substance, one registration, OSOR).

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 877
Artikel 50, lid 1

1. Indien een registrant of 
downstreamgebruiker een proef namens 
anderen uitvoert, worden de kosten van het 
onderzoek door allen gelijkelijk gedeeld.

1. Indien verscheidene registranten en/of 
downstreamgebruikers van dezelfde stof 
overeenkomstig artikel 39 voorstellen voor 
proeven hebben ingediend, verleent de 
beoordelende bevoegde instantie hun de 
mogelijkheid binnen dertig dagen 
overeenstemming te bereiken over wie het 
onderzoek zal uitvoeren en indienen. Indien 
een registrant of downstreamgebruiker 
namens de andere betrokkenen een 
onderzoek uitvoert, worden de kosten van 
het onderzoek door allen gelijkelijk gedeeld.

Or. en

Motivering

Er moet in een procedure worden voorzien om overeenstemming te bereiken over wie het 
onderzoek zal uitvoeren en indienen. Een en ander komt overeen met de bepalingen van punt 
41.1 van het raadplegingsdocument van de Commissie. De wijzigingen in de tweede zin zijn 
redactioneel.
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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 en Miroslav Mikolášik

Amendement 878
Artikel 50, lid 1

1. Indien een registrant of 
downstreamgebruiker een proef namens
anderen uitvoert, worden de kosten van het 
onderzoek door allen gelijkelijk gedeeld.

1. Indien een registrant of 
downstreamgebruiker een proef namens 
anderen uitvoert, worden de kosten van het 
onderzoek door allen gedeeld.

Het ECA stelt criteria voor een 
transparante en proportionele verdeling 
van de kosten vast. 

Or. it

Motivering

Met het oog op een proportionele verdeling van de kosten moet het ECA billijke criteria 
vaststellen. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van 
titel VI - Beoordeling van stoffen. (Alessandro Foglietta en anderen) 

Met het oog op een proportionele verdeling van de kosten moet het ECA billijke criteria 
vaststellen. (Marcello Vernola en anderen)

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 879
Artikel 50, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt en het onderzoek proeven op 
gewervelde dieren omvat, wijst de 
beoordelende bevoegde instantie een van de 
registranten of downstreamgebruikers aan 
om het onderzoek uit te voeren. De 
registrant of downstreamgebruiker die het 
onderzoek heeft uitgevoerd, stelt dit samen 
met bewijsstukken voor de kosten ervan 
aan de beoordelende bevoegde instantie ter 
beschikking. Deze bezorgt een exemplaar 
van het onderzoek aan de andere 
registranten en/of downstreamgebruikers, 
tegen het bewijs dat deze de registrant of 
downstreamgebruiker die het onderzoek 
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heeft uitgevoerd, een gelijk deel van de 
door deze laatste opgegeven kosten hebben 
betaald.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 28, lid 3 (gewijzigde versie) moeten bepalingen worden opgenomen 
voor het geval geen overeenstemming als bedoeld in lid 1 wordt bereikt en het onderzoek 
proeven op gewervelde dieren omvat, om ervoor te zorgen dat de verplichting de resultaten 
van dierproeven bekend te maken wordt nageleefd en om dubbele proeven te voorkomen. Een 
en ander komt bovendien overeen met de bepalingen van punt 41.3 van het 
raadplegingsdocument van de Commissie. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 880
Artikel 50, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Als een van de andere registranten 
en/of downstreamgebruikers zijn deel van 
de kosten niet betaalt, kan hij zijn stof niet 
laten registreren. 

Or. en

Motivering

Hang samen met de amendementen op overweging 39 bis, artikel 25, lid 5 bis, artikel 28, lid 1 
ter en artikel 28, lid 3 bis. Om ervoor te zorgen dat de verplichting de resultaten van 
dierproeven bekend te maken wordt nageleefd en om dubbele proeven te voorkomen, mag niet 
worden toegestaan dat de andere registranten en/of downstreamgebruikers hun deel van de 
kosten niet betalen en vervolgens dezelfde dierproeven nogmaals uitvoeren.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 881
Artikel 51

Verplichtingen van de lidstaten om aan het 
ECA te rapporteren

Publicatie van informatie over de 
beoordelingen

Jaarlijks brengt elke lidstaat uiterlijk op 
28 februari verslag aan het ECA uit over de 

Jaarlijks publiceert het ECA uiterlijk op 
28 februari een verslag op zijn website over 
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vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de op de bevoegde instanties in die lidstaat
rustende verplichtingen betreffende het 
onderzoeken van voorstellen voor proeven. 
Het ECA publiceert deze informatie 
onverwijld op zijn website.

de vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de op hem rustende verplichtingen 
betreffende het onderzoeken van voorstellen 
voor proeven, dossierbeoordelingen en 
stoffenbeoordelingen.

Wanneer een lidstaat in zijn eentje een 
beoordeling heeft uitgevoerd, publiceert hij 
hierover ook jaarlijks uiterlijk op 28 
februari een verslag.

Or. en

Motivering

Hangt samen met de amendementen om de rol van het ECA op beoordelingsgebied vergroten. 

Deze grotere rol moet gepaard gaan met strengere informatievereisten ten aanzien van het 
ECA. Als dit de hoofdverantwoordelijkheid voor de dossier- en de stoffenbeoordelingen krijgt, 
moet het ook informatie hierover in zijn jaarlijks verslag opnemen. 

De toevoeging aan het einde hangt samen met het door de zelfde leden ingediende 
amendement op artikel 43 ter, alinea 6 bis, waarmee ook de lidstaten een rapporteringsplicht 
wordt opgelegd, wanneer deze beoordelingen uitvoeren.

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

Françoise Grossetête

Amendement 882
Artikel 51

Verplichtingen van de lidstaten om aan het 
ECA te rapporteren

Publicatie van informatie over de 
beoordelingen

Jaarlijks brengt elke lidstaat uiterlijk op 
28 februari verslag aan het ECA uit over de 
vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de op de bevoegde instanties in die lidstaat
rustende verplichtingen betreffende het 
onderzoeken van voorstellen voor proeven. 
Het ECA publiceert deze informatie 
onverwijld op zijn website.

Jaarlijks publiceert het ECA uiterlijk op 
28 februari een verslag op zijn website over 
de vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de op hem rustende verplichtingen 
betreffende het onderzoeken van voorstellen 
voor proeven.
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Or. xm

Motivering

Bedoeling is dat de rol van het ECA met betrekking tot de beoordeling van chemicaliën wordt 
versterkt en tegelijk zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen, 
met name de deskundigheid die in de lidstaten al aanwezig is. 

Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op titel VI die door dezelfde 
leden zijn ingediend. Dit pakket amendementen vervangt de amendementen 34 tot 36 en 38 tot 
49 uit het ontwerpverslag. (Guido Sacconi en anderen)

Ter wille van coherentie met de voorgaande amendementen. (Françoise Grossetête)

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

Amendement 883
Artikel 51

Verplichtingen van de lidstaten om aan het 
ECA te rapporteren

Verplichtingen van het ECA om te 
rapporteren over de geboekte vooruitgang

Jaarlijks brengt elke lidstaat uiterlijk op 
28 februari verslag aan het ECA uit over de 
vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de op de bevoegde instanties in die lidstaat 
rustende verplichtingen betreffende het 
onderzoeken van voorstellen voor proeven. 
Het ECA publiceert deze informatie 
onverwijld op zijn website.

Jaarlijks brengt het ECA uiterlijk op 
28 februari verslag aan de Commissie uit 
over de vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de verplichtingen betreffende het 
onderzoeken van voorstellen voor proeven. 
Het ECA publiceert deze informatie 
onverwijld op zijn website.

Or. it

Motivering

Dit amendement wordt verantwoord door de beslissing het hele beheer van de 
beoordelingsprocedure in het ECA te concentreren. Het hangt samen met de andere 
amendementen op de artikelen van titel 6 - Beoordeling van stoffen.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 884
Artikel 51

Jaarlijks brengt elke lidstaat uiterlijk op 
28 februari verslag aan het ECA uit over de 
vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de op de bevoegde instanties in die lidstaat
rustende verplichtingen betreffende het 
onderzoeken van voorstellen voor proeven. 
Het ECA publiceert deze informatie 
onverwijld op zijn website.

Jaarlijks brengt het ECA uiterlijk op 
28 februari verslag aan het ECA uit over de 
vooruitgang die in het voorafgaande 
kalenderjaar is geboekt bij het vervullen van 
de op hem rustende verplichtingen 
betreffende het onderzoeken van voorstellen 
voor proeven. Het ECA publiceert deze 
informatie onverwijld op zijn website.

Or. de

Motivering

Amendement dat nodig is omdat het ECA en niet de instantie van de lidstaat bevoegd is.


