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Voorstel voor een verordening (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Guido Sacconi en Chris Davies

Amendement 594
Artikel 52

Deze titel heeft tot doel de goede werking 
van de interne markt te waarborgen en 
tegelijkertijd te verzekeren dat de risico's 
van zeer zorgwekkende stoffen op passende 
wijze worden beheerst of dat deze stoffen 
door geschikte alternatieve stoffen of 
technieken worden vervangen.

Deze titel heeft tot doel te waarborgen dat 
zeer zorgwekkende stoffen, indien 
voorhanden, worden vervangen door 
veiliger alternatieve stoffen of 
technologieën. In situaties waarin 
dergelijke alternatieven ontbreken, maar de 
voordelen voor de samenleving groter zijn 
dan de risico's met betrekking tot het 
gebruik van een dergelijke stof, heeft deze 
titel tot doel te waarborgen dat het gebruik 
van zeer zorgwekkende stoffen adequaat 
wordt gecontroleerd en dat alternatieven 
worden ontwikkeld.

Or. en
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Motivering

Herziene formulering van amendement 50 uit het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 595
Artikel 52

Deze titel heeft tot doel de goede werking 
van de interne markt te waarborgen en 
tegelijkertijd te verzekeren dat de risico's 
van zeer zorgwekkende stoffen op passende 
wijze worden beheerst of dat deze stoffen 
door geschikte alternatieve stoffen of 
technieken worden vervangen.

Deze titel heeft tot doel de risico's van zeer 
zorgwekkende stoffen op passende wijze te 
beheersen. Zo mogelijk worden deze stoffen 
door geschikte alternatieve stoffen of 
technieken vervangen. Deze titel is 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
producenten, de importeurs en de 
downstreamgebruikers is om ervoor te 
zorgen dat de stoffen die zij produceren, op 
de markt brengen, importeren of gebruiken 
geen schadelijke gevolgen hebben voor de 
gezondheid van de mens of het milieu. De 
bepalingen van dit beginsel worden 
geschraagd door het voorzorgsbeginsel.

Or. en

Motivering

De nadruk op de interne markt moet worden geschrapt. REACH behelst reeds een clausule 
inzake vrij verkeer (artikel 125) en is gebaseerd op de rechtsgrondslag van het Verdrag voor 
de interne markt. Deze titel maakt het mogelijk dat chemische stoffen waarvan bekend is dat 
deze schadelijk zijn toch kunnen worden gebruikt. Het voorzorgsbeginsel wordt vermeld in de 
algemene bepalingen van REACH, maar het is vooral belangrijk dit beginsel op te nemen in 
de vergunningsbepalingen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 596
Artikel 52

Deze titel heeft tot doel de goede werking 
van de interne markt te waarborgen en 
tegelijkertijd te verzekeren dat de risico's 
van zeer zorgwekkende stoffen op passende 
wijze worden beheerst of dat deze stoffen 

Deze titel heeft tot doel te verzekeren dat de 
zeer zorgwekkende stoffen door geschikte 
alternatieve stoffen of technieken worden 
vervangen, voorzover deze beschikbaar zijn, 
of dat dergelijke alternatieven worden 
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door geschikte alternatieve stoffen of 
technieken worden vervangen.

ontwikkeld. 

Or. en

Motivering

Het doel van de vergunning is dat ervoor wordt gezorgd dat de gezondheid en het milieu 
worden beschermd en niet zo zeer het functioneren van de interne markt, dat weer een doel is 
dat ten grondslag ligt aan alle EU-wetgeving, maar geen verband houdt met een specifieke 
bepaling van REACH.

Met het vergunningsstelsel wordt alleen een hoge mate van bescherming verwezenlijkt als 
daarmee de vervanging door passende alternatieve stoffen wordt nagestreefd. Het handhaven 
van de verwijzing naar een "afdoende beheersing" komt neer op akkoord gaan met 
voortzetting van het gebruik en het vrijkomen van zeer zorgwekkende stoffen, los van hun 
sociaal-economische noodzaak en van de vraag of er veiliger alternatieven beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 597
Artikel 52

Deze titel heeft tot doel de goede werking 
van de interne markt te waarborgen en 
tegelijkertijd te verzekeren dat de risico's 
van zeer zorgwekkende stoffen op passende 
wijze worden beheerst of dat deze stoffen 
door geschikte alternatieve stoffen of 
technieken worden vervangen.

Deze titel heeft in de eerste plaats tot doel te 
waarborgen dat zeer zorgwekkende stoffen 
worden vervangen door veiliger 
alternatieve stoffen of technologieën, waar 
deze voorhanden zijn. Wanneer dergelijke 
alternatieven niet beschikbaar zijn, maar de 
voordelen voor de samenleving groter zijn 
dan de risico's met betrekking tot het 
gebruik van een dergelijke stof, heeft deze 
titel in de tweede plaats tot doel te 
waarborgen dat het gebruik van zeer 
zorgwekkende stoffen afdoende wordt 
beheerst en dat alternatieven worden 
ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Voorkomen is beter dan genezen. Vervanging moet voorrang krijgen boven "afdoende 
beheersing", conform de bestaande wetgeving over de veiligheid van werknemers, biociden en 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische uitrustingen. Voorrang geven aan 
"afdoende beheersing" zou neerkomen op voortzetting van het gebruik en het vrijkomen van 
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zeer zorgwekkende stoffen, los van het feit of het sociaal-economisch nut daarvan gering is of 
dat er veiliger alternatieven beschikbaar zijn. Vervanging moet op de eerste plaats komen, 
dan pas beheersing wanneer vervanging onmogelijk is en de stof significante sociaal-
economische voordelen heeft.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 598
Artikel 52 bis (nieuw)

Artikel 52 bis
Over vervanging moet pas aan het eind van 
het proces worden nagedacht, na de 
beoordeling door het Agentschap.

Or. en

Motivering

Vervanging komt dus pas aan het eind van het proces ter sprake en niet aan het begin. 
Nieuwe stoffen moeten aan dezelfde vereisten voldoen als de stoffen die vervangen worden.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 599
Artikel 53, lid 1, inleidende formule

1. Een fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker mag een in 
bijlage XIII opgenomen stof niet voor een 
bepaald gebruik in de handel brengen of zelf 
gebruiken, tenzij:

1. Een fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker mag een in 
bijlage XIII opgenomen stof niet voor een 
bepaald gebruik in de handel brengen of 
exporteren of zelf gebruiken, tenzij:

Or. en

Motivering

Deze bepalingen dienen ook te gelden voor gevallen waarin een bedrijf in de EU de stof wel 
fabriceert, deze echter niet op de EU-markt brengt, maar het rechtstreeks exporteert.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en Dorette 
Corbey

Amendement 600
Artikel 53, lid 1, letter b)

b) de vormen van gebruik van die stof als 
zodanig of in een preparaat, of de opname 
van de stof in een voorwerp, waarvoor de 
stof in de handel wordt gebracht of 
waarvoor hij de stof zelf gebruikt 
overeenkomstig artikel 55, lid 2, van de 
vergunningplicht in bijlage XIII zijn 
vrijgesteld; of

Schrappen

Or. en

Motivering

Algehele vrijstellingen van de vergunningsprocedures moeten niet worden toegestaan, omdat 
dat zou inhouden dat een vergunning wordt verleend zonder een specifieke, op dat geval 
toegesneden evaluatie van de voordelen of nadelen van een dergelijk gebruik of de 
beschikbaarheid van eventuele alternatieven. Daardoor worden drie wezenlijke elementen 
buitenspel gezet, die met de vergunning moesten worden ingevoerd: vervanging wanneer 
alternatieven beschikbaar zijn, een rechtvaardiging voor voortgezet gebruik en transparantie 
van de besluitvorming (Carl Schlyter en anderen).

Dit zorgt voor consistentie (door het schrappen van artikel 55, leden 2 en 4, onder b) en 1, 
onder e)) om te voorkomen dat een uitzondering wordt gemaakt voor een specifiek gebruik en 
om ervoor te zorgen dat de vergunningsprocedure het overkoepelend kader vormt voor alle 
zeer zorgwekkende chemische stoffen die aan de vergunningscriteria voldoen (Dorette 
Corbey).

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 601
Artikel 53, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Het importeren en in de handel 
brengen van een voorwerp dat een in 
bijlage XIII opgenomen stof bevat, wordt 
beschouwd als het gebruik van deze stof.

Or. en
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Motivering

De vergunningsplicht moet ook voor voorwerpen gelden, niet alleen voor de stoffen zelf. De 
importeurs van voorwerpen moeten dezelfde verplichtingen hebben, dus niet minder, omdat 
de stoffen deel uitmaken van een voorwerp. Als dit niet wordt rechtgezet zou daaruit een 
ernstige bedreiging voor de gezondheid en de bescherming van milieu, alsmede voor de 
concurrentiepositie van specifieke bedrijfstakken kunnen voortvloeien (Jonas Sjöstedt).

In het voorstel betreffende REACH worden geen specifieke bepalingen geformuleerd voor 
ingevoerde voorwerpen die zeer zorgwekkende stoffen bevatten waarvoor een vergunning is 
vereist. De importeurs van dergelijke voorwerpen moeten aan dezelfde verplichtingen 
voldoen als fabrikanten in de EU, om de gezondheid van de mens en het milieu doeltreffend te 
kunnen beschermen. Indien dit niet wordt rechtgezet, kan dit een ernstige bedreiging vormen 
voor de gezondheid en de bescherming van het milieu, alsook voor de concurrentiekracht van 
specifieke industriesectoren (Carl Schlyter en anderen).

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer en Anne Laperrouze

Amendement 602
Artikel 53, lid 4

4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het gebruik van stoffen bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés in hoeveelheden van 
maximaal 1 ton per jaar.

4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het gebruik van stoffen bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés.

Or. en

Motivering

Stoffen die gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling moeten worden 
vrijgesteld, omdat REACH alleen van toepassing zou moeten zijn op stoffen die op de 
Europese markt worden gebracht. In het kader van wetenschappelijk of op producten en 
procédés gerichte onderzoek en ontwikkeling gebruikte stoffen mogen niet beperkt worden tot 
1 ton. Hierdoor zou de vernieuwing worden afgeremd.

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling moeten worden vrijgesteld, omdat REACH 
alleen van toepassing zou moeten zijn voor stoffen die op de EU-markt worden gebracht. In 
het kader van wetenschappelijk of op producten en procédés gericht onderzoek en
ontwikkeling gebruikte stoffen mogen niet beperkt worden tot hoeveelheden van 1 ton, om de 
hoeveelheden die noodzakelijk zijn voor experimenten en ontwikkeling niet bij voorbaat te 
beperken (Anne Laperrouze).
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 603
Artikel 53, lid 4

4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het gebruik van stoffen bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés in hoeveelheden van 
maximaal 1 ton per jaar.

4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het gebruik van stoffen bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés in hoeveelheden die 
voor de doeleinden van het onderzoek en de 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés noodzakelijk is..

Or. de

Motivering

In het kader van wetenschappelijk of op producten of procédés gericht onderzoek en 
ontwikkeling gebruikte stoffen mogen niet beperkt worden tot 1 ton. Hierdoor zou de 
vernieuwing worden afgeremd.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 604
Artikel 53, lid 5, inleidende formule

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

5. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op het volgende gebruik van stoffen, mits de 
daarin geformuleerde maatregelen een 
beschermingsniveau bieden dat ten minste 
gelijk is aan het niveau dat is vastgesteld in 
titel VII:

Or. en

Motivering

In dit amendement worden de verschillende niveaus voor de regulering van de genoemde 
vrijstellingen krachtens artikel 53, lid 5 geregeld en wordt de vergunningsprocedure als 
gemeenschappelijke norm vastgesteld.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze en 

Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 605
Artikel 53, lid 5, letter a)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel a) tot en met f): deze stoffen moeten worden uitgezonderd van de 
gehele reikwijdte van REACH, zie artikel 2.

Staat in verband met de amendementen op de artikelen 2, 4 en 8.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 606
Artikel 53, lid 5, letter a)

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

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

Or. en

Motivering

Een strikte vergunningsprocedure is een essentieel onderdeel van REACH. Alleen zo zullen 
ondernemingen zich geroepen voelen te innoveren en alternatieven te vinden voor het gebruik 
van de zeer zorgwekkende chemische stoffen. Deze lijst van vrijstellingen is onaanvaardbaar. 
Als er substantiële redenen zijn om het gebruik van een stof toe te staan, kan een vergunning 
worden verkregen.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze en 

Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 607
Artikel 53, lid 5, letter b)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Voorstel van de Commissie a) tot en met f): deze stoffen moeten worden uitgezonderd van de 
gehele reikwijdte van REACH, zie artikel 2.

Staat in verband met de amendementen op de artikelen 2, 4 en 8.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 608
Artikel 53, lid 5, letter b)

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

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

Or. en

Motivering

Een strikte vergunningsprocedure is een essentieel onderdeel van REACH. Alleen zo zullen 
ondernemingen zich geroepen voelen te innoveren en alternatieven te vinden voor het gebruik 
van de zeer zorgwekkende chemische stoffen. Deze lijst van vrijstellingen is onaanvaardbaar. 
Als er substantiële redenen zijn om het gebruik van een stof toe te staan, kan een vergunning 
worden verkregen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze en 

Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 609
Artikel 53, lid 5, letter c)
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c) gebruik als geneesmiddel voor menselijk 
of diergeneeskundig gebruik dat binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EEG) 
nr. 2309/93 en de Richtlijnen 2001/82/EG 
en 2001/83/EG valt;

schrappen

Or. en

Motivering

Voorstel van de Commissie a) tot en met f):deze stoffen moeten worden uitgezonderd van de 
gehele reikwijdte van REACH, zie artikel 2.

Staat in verband met de amendementen op de artikelen 2, 4 en 8.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze en 

Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 610
Artikel 53, lid 5, letter d)

d) gebruik als levensmiddelenadditief dat 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 89/107/EEG valt;

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motiveringen hierboven.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze en 

Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 611
Artikel 53, lid 5, letter e)

e) gebruik als toevoegingsmiddel in 
veevoeding die binnen het
toepassingsgebied van 
Richtlijn 70/524/EEG valt;

schrappen

Or. en
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Motivering

Zie de motiveringen hierboven.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze en 

Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 612
Artikel 53, lid 5, letter f)

f) gebruik als aromastof in levensmiddelen 
die binnen het toepassingsgebied van 
Beschikking 1999/217/EG vallen; 

schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen hierboven.

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

Amendement 613
Artikel 53, lid 5, letter g)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Een strikte vergunningsprocedure is een essentieel onderdeel van REACH. Alleen zo zullen 
ondernemingen zich geroepen voelen te innoveren en alternatieven te vinden voor het gebruik 
van de zeer zorgwekkende chemische stoffen. Deze lijst met uitzonderingen is 
onaanvaardbaar. Als er substantiële redenen zijn om het gebruik van een stof toe te staan, 
kan een vergunning worden verkregen (Jonas Sjöstedt). 

Tussenproducten die voldoen aan de criteria voor zeer zorgwekkende stoffen kunnen 
buitengewoon schadelijke gevolgen hebben en dienen derhalve niet te worden uitgezonderd 
van de vergunningsprocedure (Carl Schlyter en anderen).
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Het is van belang dat rekening wordt gehouden met een ruim scala van toepassingen van de 
desbetreffende chemische stoffen, met name met betrekking tot wettelijke regelingen die niet 
de milieugevolgen van stoffen betreffen, maar ook met betrekking tot andere mogelijke 
bronnen van introductie of blootstelling. De clausule bijvoorbeeld krachtens welke 
locatiegebonden voor geïsoleerde tussenproducten geen vergunning behoeft te worden 
gevraagd, moet worden geschrapt, omdat emissies tijdens het vervoer of buiten de fabriek 
zeer aanzienlijk kunnen zijn (artikel 53, lid 5, onder g)). (Frédérique Ries en anderen). 

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 614
Artikel 53, lid 5, letter g)

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

g) gebruik als locatiegebonden geïsoleerd 
tussenproduct of als vervoerd geïsoleerd 
tussenproduct, ook voor 
geproduceerde/ingevoerde hoeveelheden 
die hoger zijn dan 1.000 ton per jaar;

Or. it

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat dit ook geldt voor vervoer van locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten in hoeveelheden van meer 1.000 ton per jaar. Dit amendement houdt 
verband met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 615
Artikel 53, lid 5, letter h)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Een strikte vergunningsprocedure is een essentieel onderdeel van REACH. Alleen zo zullen 
ondernemingen zich geroepen voelen te innoveren en alternatieven te vinden voor het gebruik 
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van de zeer zorgwekkende chemische stoffen. Deze lijst van vrijstellingen is onaanvaardbaar. 
Als er substantiële redenen zijn om het gebruik van een stof toe te staan, kan een vergunning 
worden verkregen (Jonas Sjöstedt).

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt en Werner Langen

Amendement 616
Artikel 53, lid 5, letter i)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen en 

Anne Laperrouze

Amendement 617
Artikel 53, lid 5, letter i bis) (nieuw)

i bis) stoffen waarvoor geen 
registratieplicht geldt.

Or. en

Motivering

Nieuw punt i bis:  de toelatingsprocedure moet beperkt blijven tot geregistreerde stoffen. 
Daarom moeten van registratie vrijgestelde stoffen ook vrijgesteld worden van de 
vergunningsplicht. 

De vergunningsprocedure moet beperkt blijven tot geregistreerde stoffen. Stoffen waarvoor 
geen registratieplicht geldt, moeten derhalve eveneens worden vrijgesteld van de 
vergunningsplicht.
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Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 618
Artikel 53, lid 5, letter i bis) (nieuw)

i bis) gebruik van mineralen, ertsen, 
concentraten en legeringen, wanneer deze 
naar installaties die vallen onder Richtlijn 
96/61/EG, vervoerd of daar verder verwerkt 
worden en waarvoor eveneens de 
communautaire voorschriften inzake de 
bescherming van werknemers en het 
publiek gelden, met uitzondering van 
chemische stoffen waarvoor specifieke 
regelingen gelden.

Or. en

Motivering

Ertsen, concentraten en legeringen die geen gevaar vormen voor de volksgezondheid of het 
milieu, moeten worden uitgezonderd van de registratie- en vergunningsplicht. Omdat zij in de 
natuur voorkomen, zouden noch een registratie, noch een vergunning gevolgen hebben voor 
het aanwezig zijn van of het gehalte van zorgwekkende stoffen in mineralen. Als deze 
eenvoudigweg worden uitgezonderd van de registratieplicht, zou de administratieve belasting 
niet minder worden, omdat volgens het voorliggende ontwerp een uitzondering van de 
registratie niet automatisch een uitzondering van de vergunningsplicht inhoudt.

Amendement ingediend door John Bowis en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 619
Artikel 53, lid 5, letter i bis) (nieuw)

i bis) gebruik van metalen, ook in de vorm 
van legeringen, in gebonden vorm 
overeenkomstig de uitzonderingen op de 
etiketteringsplicht overeenkomstig richtlijn 
67/548/EEG, bijlage VI, nr. 8.3 en nr. 9.3.

Or. en

Motivering

De meeste metalen en legeringen in "gebonden vorm" zijn bijvoorbeeld anders dan in 
poedervorm, als gevolg van hun aard, slechts in beperkte mate gevaarlijk. Het moet dus 
mogelijk zijn deze in het kader van een vereenvoudigde procedure te beoordelen, mits er geen 
aanwijzingen zijn voor potentiële gevaren, die een grondiger beoordeling rechtvaardigen. Het 
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enorme aantal toepassingen van metalen, vooral in de vorm van legeringen (circa 30.000) 
zou de toelatingsprocedure kunnen overbelasten, als er geen vereenvoudigd systeem zou zijn.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 620
Artikel 53, lid 5, letter i bis) (nieuw)

i bis) het gebruik in batterijen in het 
toepassingsgebied van richtlijn 91/157/EG.

Or. de

Motivering

Het gebruik van stoffen in batterijen wordt reeds door titel VIII en door richtlijn 91/157/EG 
geregeld. Zij moeten derhalve worden uitgezonderd van de vergunningsprocedure.

Amendement ingediend door Frédérique Ries, Chris Davies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund en 
Riitta Myller

Amendement 621
Artikel 53, lid 5, alinea 1 bis (nieuw)

Mits deze maatregelen ten minste zodanig 
strenge controles voorzien, als vastgelegd 
zijn in titel VII.

Or. en

Motivering

Rekening moet worden gehouden met een groot scala aan toepassingen van de desbetreffende 
chemische stoffen, met name met het oog op die wettelijke voorschriften, die niet gaan over de 
gevolgen voor het milieu van stoffen, maar ook met betrekking tot andere mogelijke bronnen 
van vrijkomen en blootstellen. De bepaling krachtens welke locatiegebonden geïsoleerde 
tussenproducten niet onder de vergunningsplicht vallen, zou bijvoorbeeld moeten worden 
geschrapt, omdat er ook bij het vervoer van of naar de fabriek aanzienlijke emissies zouden 
kunnen vrijkomen (artikel 53, lid 5, onder g)).
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 622
Artikel 53, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Een fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker kan een derde partij 
aanwijzen die voor de betreffende 
fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker de verplichtingen 
onder deze Titel behartigt.

Or. nl

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat er gebruik gemaakt kan worden van een derde partij.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 623
Artikel 53, lid 5 ter (nieuw)

5ter. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op mineralen, ertsen, 
concentraten en legeringen wanneer deze 
stoffen getransporteerd worden naar, of 
verwerkt worden in, installaties de onder 
Richtlijn 96/61/EC vallen.

Or. nl

Motivering

Mineralen, ertsen, concentraten en legeringen worden uitgesloten van de vergunningplicht.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 624
Artikel 53, lid 6

6. In het geval van stoffen die uitsluitend 
vergunningplichtig zijn omdat zij aan de 
criteria van artikel 54, onder a), b) en c), 
voldoen, of omdat zij uitsluitend vanwege 

schrappen
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gevaren voor de gezondheid van de mens 
overeenkomstig artikel 54, onder f), zijn 
aangewezen, zijn de leden 1 en 2 van dit 
artikel niet van toepassing op het volgende 
gebruik:
a) gebruik in cosmetische producten die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
76/768/EEG vallen;
b) gebruik in met levensmiddelen in 
aanraking komende materialen die binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
89/109/EEG vallen.

Or. en

Motivering

Algehele vrijstellingen van de vergunningsprocedures moeten niet worden toegestaan, omdat 
dat zou inhouden dat een vergunning wordt verleend zonder een specifieke, op dat geval 
toegesneden evaluatie van de voordelen of nadelen van een dergelijk gebruik of de 
beschikbaarheid van eventuele alternatieven. Daardoor worden twee wezenlijke elementen 
buitenspel gezet, die met de vergunning moesten worden ingevoerd: een rechtvaardiging voor 
voortgezet gebruik en transparantie van de besluitvorming.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 625
Artikel 53, lid 6, inleidende formule

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

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

Or. it
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Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 
Aanvullende criteria op degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn omschreven, moeten 
worden vastgesteld op grond van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven tot 
arbitraire besluiten. Bovendien zijn de stoffen die in punt b) worden genoemd al uitgesloten 
door het amendement dat op artikel 2 is ingediend. Bovendien zouden stoffen die al geregeld 
zijn door de respectieve, en adequaat geïntegreerde, verticale wettelijke voorschriften, 
moeten worden uitgezonderd van de reikwijdte van de REACH-richtlijn. Dit amendement 
houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 626
Artikel 53, lid 6, letter b)

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

schrappen

Or. it

Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen. 
Aanvullende criteria op degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn omschreven, moeten 
worden vastgesteld op grond van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven tot 
arbitraire besluiten. Bovendien zijn de stoffen die in punt b) worden genoemd al uitgesloten in 
het amendement dat op artikel 2 is ingediend. Bovendien zouden stoffen die al geregeld zijn 
door de respectieve, en adequaat geïntegreerde, verticale wettelijke regelingen, moeten 
worden uitgezonderd van de reikwijdte van de REACH-richtlijn. Dit amendement houdt 
verband met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen (Marcello 
Vernola en andere). 

Voort vloeit uit de voorgestelde wijzigingen op artikel 2(Dagmar Roth-Behrendt).

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

Amendement 627
Artikel 53, lid 7, inleidende formule

7. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 7. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
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op het gebruik van stoffen wanneer zij 
aanwezig zijn in preparaten:

op het gebruik van stoffen wanneer zij 
aanwezig zijn in preparaten of voorwerpen:

Or. en

Motivering

Grenswaarden voor concentraties moeten ook voor stoffen in voorwerpen worden 
opgenomen. De discriminatie van stoffen in voorwerpen in het voorstel wordt door 
toxicologische en ecotoxicologische criteria  niet gerechtvaardigd. Bovendien is anders dan 
bij stoffen in preparaten voor de blootstelling ten opzichte van de stoffen in voorwerpen een 
extractiemedium noodzakelijk; de blootstelling wordt zodoende nog verder beperkt. 

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini en Sergio Berlato

Amendement 628
Artikel 53, lid 7, letter a)

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

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

Or. it

Motivering

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

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Werner Langen en Anne 
Laperrouze

Amendement 629
Artikel 53, lid 7 bis (nieuw)

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

Or. it

Motivering

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

Met het voorgestelde nieuwe artikel 53, lid 8 wordt duidelijk gemaakt dat besluiten die reeds 
door de Raad en het Parlement overeenkomstig richtlijn 76/769/EEG zijn genomen, of in de 
toekomst door de Commissie in overeenstemming met de procedure van artikel 130 
(comitologie) zullen worden genomen, niet opnieuw ter discussie moeten worden gesteld. 
Besluiten over de vraag of, en zo ja in welke mate reeds bij wet geregelde stoffen en 
gebruiken moeten worden uitgezonderd van deze bepalingen moeten niet aan de Commissie 
worden overgelaten (Werner Langen).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 630
Artikel 53 bis (nieuw)

Artikel 53 bis
Bijlage XIII bis is een lijst met stoffen, 
waarvan bekend is dat zij, in afwachting 
van de vergunningsprocedure, de criteria 
van artikel 54 vervullen. Zodra de 
vergunningsprocedure is ingeleid, dienen 
de stoffen overeenkomstig de procedure 
van artikel 5,5 lid 1 in bijlage XIII ter te 
worden vermeld.

Or. en

Motivering

Om de transparantie te verhogen, stimulansen voor vrijwillige maatregelen bij de 
downstreamgebruikers en innoverende maatregelen in de richting van veiliger alternatieven 
te bieden, moeten alle stoffen, die als zeer zorgwekkend gelden, onverwijld op de lijst van 



AM\565935NL.doc 21/94 PE 357.823v01-00

NL

voor vergunning in aanmerking komende stoffen worden vermeld (dat wil zeggen bijlage XIII 
bis).
Na de prioriteitsstelling door het Agentschap worden de stoffen vervolgens naar bijlage XIII 
ter verschoven, waarin de vervaldata en de termijnen voor de vergunningsaanvragen zijn 
vastgelegd.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 631
Artikel 53 bis (nieuw)

Artikel 53 bis
Lijst van stoffen waarvoor een vergunning 
vereist is
Bijlage XIII behelst een lijst van stoffen 
waarvoor een vergunning vereist is; op de 
lijst in bijlage XIII bis zijn stoffen vermeld 
waarvoor een vergunningsprocedure loopt. 
Zodra de vergunningsprocedure is 
afgerond, worden de stoffen opgenomen in 
de lijst van bijlage XIII ter, overeenkomstig 
de procedure van artikel 55, lid 1. Deze lijst 
wordt op de website van het Agentschap 
gepubliceerd. 

Or. it

Motivering

Aanvulling van amendement 51 van het ontwerpverslag. Publicatie van deze lijst maakt de 
vergunningsprocedure transparanter waardoor handelaren hun voorraden ook efficiënter 
kunnen beheren. Ook wordt voorkomen dat verboden chemische stoffen op de markt blijven.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 632
Artikel 54, inleidende formule

De volgende stoffen kunnen volgens de 
procedure van artikel 55 in bijlage XIII 
worden opgenomen:

Onverminderd bestaande of toekomstige 
beperkingen worden de volgende stoffen 
volgens de procedure van artikel 56 in 
bijlage XIII bis opgenomen:

Or. en
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Motivering

Hangt ten dele samen met de amendementen op artikel 53 bis (nieuw).

Door de invoering van een lijst van stoffen die voor vergunning in aanmerking komen, moet 
de procedure voor opname in de lijsten worden gewijzigd.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 633
Artikel 54, inleidende formule

De volgende stoffen kunnen volgens de 
procedure van artikel 55 in bijlage XIII 
worden opgenomen:

De volgende stoffen worden volgens de 
procedure van artikel 56 in bijlage XIII bis 
opgenomen:

Or. it

Motivering

Ter vervanging van het corresponderende deel van amendement 52 van de rapporteur.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis, Miroslav Mikolášik, Liam Aylward en Anne Laperrouze

Amendement 634
Artikel 54, letter a)

a) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als kankerverwekkend, categorie 1 
of 2, voldoen;

a) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, categorie 1 of 2 zijn 
ingedeeld;

Or. en

Motivering

Om een betere planning mogelijk te maken moet ook een vergunning worden aangevraagd 
voor stoffen die al zijn ingedeeld of ten minste aan een behoorlijke wetenschappelijke 
beoordeling zijn onderwerpen (Holger Krahmer).

Voordat een vergunning wordt gegeven voor een stof, moet een wettelijk bindend besluit 
worden genomen over de indeling van deze stof (op grond van een geharmoniseerde 
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indelingsbepaling waarmee deze stof in de CMR-categorieën 1 of 2 wordt ingedeeld). Anders 
worden de comités van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de indeling van stoffen in 
de CMR-categorieën 1 en 2 gepasseerd. Er moet rechtszekerheid zijn, met name ten aanzien 
van de wereldhandel. Dit amendement houdt verband met andere amendementen op de 
artikelen van titel VII: Vergunningen (Alessandro Foglietta + Marcello Vernola en andere). 

Voordat een vergunning wordt gegeven voor een stof moet een wettelijk bindend besluit 
worden genomen over de indeling daarvan, op basis van een standaardindelingsvoorschrift, 
in CMR-categorieën 1 of 2 (EU of, in de toekomst, GHS), anders worden de comités van de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de indeling van stoffen in CMR-categorieën 1, 2 en 3 
gepasseerd. Er moet rechtszekerheid zijn, met name met het oog op de wereldhandel (Horst 
Schnellhardt).

Het is van wezenlijk belang voor de werking van REACH dat de vergunningen alleen worden 
toegespitst op chemische stoffen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze 
schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu. De 
vergunningsprocedure moet alleen worden toegepast op die chemische stoffen die thans een 
risico vormen, gebaseerd op hun vermoedelijke gebruik, zoals wordt gedocumenteerd in de 
registratie. Het feit dat een chemische stof op zich eventueel een gevaar zou kunnen 
opleveren, is een onvoldoende reden de kosten en de bureaucratie in verband met een 
vergunning tenzij het feitelijke risico wordt aangetoond door een voorgesteld of vermoedelijk 
downstreamgebruik.

Daarom is het absoluut noodzakelijk dat chemische stoffen die worden gebruikt in een 
industrieel proces dat streng wordt gecontroleerd of in een proces met een lage blootstelling, 
danwel een laag risico, een vergunning krijgen. Het gebruik van deze stoffen levert weinig of 
geen gevaar op voor werknemers, publiek en het milieu. Om de toepasbaarheid van REACH 
te verbeteren, moeten "afdoende beheerste" risico's, die worden toegelaten, duidelijk 
gedefinieerd worden, en moeten deze industriële processen met een lage blootstelling, danwel 
een laag risico behelzen (Liam Aylward).

Voordat een vergunning wordt gegeven voor een stof moet een wettelijk bindend besluit 
worden genomen over de indeling daarvan (EU of, in de toekomst, GHS), anders worden de 
comités op communautair niveau die verantwoordelijk zijn voor de indeling van stoffen, 
gepasseerd. Er moet rechtszekerheid zijn, met name met het oog op de wereldhandel.
Het opnemen van andere stoffen dan genoemd worden in de alinea's a) tot en met e) is niet 
wenselijk en ook niet noodzakelijk. Daardoor zou de vergunningsprocedure worden 
bemoeilijkt als gevolg van arbitraire criteria, hetgeen zou leiden tot rechtsonzekerheid (Anne 
Laperrouze).

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis, Miroslav Mikolášik, Liam Aylward en Anne Laperrouze

Amendement 635
Artikel 54, letter b)
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b) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als mutageen, categorie 1 of 2, 
voldoen;

b) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als mutageen, 
categorie 1 of 2, zijn ingedeeld;

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis, Miroslav Mikolášik, Liam Aylward en Anne Laperrouze

Amendement 636
Artikel 54, letter c)

c) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als vergiftig voor de voortplanting, 
categorie 1 of 2, voldoen;

c) stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als vergiftig voor de 
voortplanting, categorie 1 of 2, zijn 
ingedeeld;

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 637
Artikel 54, letter c bis) (nieuw)

c bis) stoffen die overeenkomstig richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als allergenen voldoen;

Or. en

Motivering

Ook voor allergenen en zeer krachtige chronisch toxische stoffen moet een vergunning 
worden aangevraagd.



AM\565935NL.doc 25/94 PE 357.823v01-00

NL

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 638
Artikel 54, letter c ter) (nieuw)

c ter) stoffen die overeenkomstig richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als schadelijk voldoen en zeer sterk en 
chronisch giftig zijn bij inademing, TR 48;

Or. en

Motivering

Ook voor allergenen en zeer krachtige chronisch toxische stoffen moet een vergunning 
worden aangevraagd.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 639
Artikel 54, letter d)

d) stoffen die volgens de criteria van 
bijlage XII persistent, bioaccumulerend en 
toxisch zijn;

b) stoffen van zeer ernstige zorg;

Or. nl

Motivering

De PBT- en vPvB-stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg.

Amendement ingediend door Johannes Blokland en Liam Aylward

Amendement 640
Artikel 54, letter e)

e) stoffen die volgens de criteria van 
bijlage XII zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend zijn;

schrappen

Or. en



PE 357.823v01-00 26/94 AM\565935NL.doc

NL

Motivering

In artikel 54 worden zes categorieën chemische stoffen vermeld waarvoor een vergunning 
vereist is. De twee laatste categorieën chemische stoffen waarvoor een vergunning vereist is, 
voldoen niet aan de norm krachtens welke aan de hand van duidelijke en nauwkeurige 
criteria schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid of het milieu moeten worden 
aangetoond en dienen derhalve te worden geschrapt.

Zeer persistente en sterk bioaccumulerende chemische stoffen (vPvB's) staan in artikel 54, 
onder e), uitsluitend op grond van hun fysico-chemische eigenschappen. Door het opnemen 
van de vPvB-categorie zouden beperkingen voor stoffen worden ingevoerd waarvan niet is 
aangetoond dat deze schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid of het milieu. (In 
enkele gevallen, zoals bij calcium in botten en tanden, is bioaccumulatie en persistentie 
gewenst). Artikel 54, onder e) gaat veel verder dan passend en nodig is om de doelstellingen 
van de wettelijke voorschriften te verwezenlijken en moet derhalve worden geschrapt, omdat 
het niet proportioneel is en in strijd is met het gevoerde beleid (Liam Aylward).

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

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 641
Artikel 54, letter e)

e) stoffen die volgens de criteria van 
bijlage XII zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend zijn;

e) stoffen die volgens de criteria van 
bijlage XII zeer persistent, zeer toxisch en 
sterk bioaccumulerend zijn;

Or. fr

Motivering

Over stoffen moet een bindend besluit worden genomen betreffende de indeling (EU of in de 
toekomst GHS - wereldwijd geharmoniseerd stelsel) voordat daarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd. Anders worden de instanties die voor de indeling op communautair niveau 
verantwoordelijk zijn gepasseerd. Elke rechtsonzekerheid moet worden weggenomen, met 
name ten aanzien van de internationale handel. 
Het opnemen van andere stoffen dan die welke worden genoemd in de leden a) tot en met e) is 
niet wenselijk en ook niet noodzakelijk. Daardoor zou het vergunningsproces kunnen worden 
gedwarsboomd als gevolg van arbitraire criteria, hetgeen zou leiden tot rechtsonzekerheid.
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Amendement ingediend door Liam Aylward, Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato en Anne 
Laperrouze

Amendement 642
Artikel 54, letter f)

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben of die welke persistente, 
bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en sterk 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
die niet aan de criteria onder d) en e) 
voldoen en die per geval, overeenkomstig 
de procedure van artikel 56, aangewezen 
zijn als stoffen die ernstige en 
onomkeerbare effecten op de mens of op 
het milieu hebben die vergelijkbaar zijn met 
die van de stoffen die onder a) tot en met e) 
zijn vermeld.

schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 54, onder f) legt stoffen die aanleiding geven tot een "equivalente" bezorgdheid per 
geval beperkingen op. Zonder objectieve criteria zou het door lidstaten kunnen worden 
gebruikt om chemische stoffen om politieke redenen aan de beperkingen van een vergunning 
te onderwerpen zonder of met een geringe wetenschappelijke onderbouwing. Artikel 54, 
onder f) is een opzettelijke en onbehoorlijke delegering van bevoegdheden. Daarnaast laat de 
afwezigheid van objectieve criteria en de besluitvorming per geval de gemeenschap in het 
onzekere of voor een stof een vergunning vereist of niet. Artikel 54, onder f) slaagt er dan ook 
niet in de rechtszekerheid te bieden die fundamenteel is voor wetgeving en moet derhalve 
worden geschrapt (Liam Aylward).

Er bestaan geen criteria voor de definitie van stoffen met hormoonontregelende 
eigenschappen. Aanvullende criteria op degene die in artikel 54, onder d) en e) zijn geschetst,
moeten worden vastgesteld op basis van wetenschappelijk bewijs om geen aanleiding te geven 
tot arbitraire besluiten. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op de 
artikelen onder titel VII: Vergunningen (Marcello Vernola en andere + Alessandro Foglietta 
en andere). 

Over stoffen moet een bindend besluit worden genomen betreffende de indeling (EU of in de 
toekomst GHS - wereldwijd geharmoniseerd stelsel) voordat daarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd. Anders worden de instanties die voor de indeling op communautair niveau 
verantwoordelijk zijn gepasseerd. Elke rechtsonzekerheid moet worden weggenomen, met 
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name ten aanzien van de internationale handel. 
Het opnemen van andere stoffen dan die welke worden genoemd in de leden a) tot en met e) is 
niet wenselijk en ook niet noodzakelijk. Daardoor zou het vergunningsproces kunnen worden 
gedwarsboomd als gevolg van arbitraire criteria, hetgeen zou leiden tot rechtsonzekerheid 
(Anne Laperrouze).

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 643
Artikel 54, letter f)

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben of die welke persistente, 
bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en sterk 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
die niet aan de criteria onder d) en e) 
voldoen en die per geval, overeenkomstig de 
procedure van artikel 56, aangewezen zijn 
als stoffen die ernstige en onomkeerbare 
effecten op de mens of op het milieu hebben 
die vergelijkbaar zijn met die van de stoffen 
die onder a) tot en met e) zijn vermeld.

op grond van een degelijke 
wetenschappelijke beoordeling kunnen 
stoffen die overeenkomstig de procedure 
van artikel 56, aangewezen zijn als stoffen 
die ernstige en onomkeerbare effecten op de 
mens of op het milieu hebben die 
vergelijkbaar zijn met die van de stoffen die 
onder a) tot en met e) zijn vermeld, per geval 
worden vermeld.

Or. en

Motivering

Om een betere planning mogelijk te maken moet ook een vergunning worden aangevraagd 
voor stoffen die al zijn ingedeeld of ten minste aan een behoorlijke wetenschappelijke 
beoordeling zijn onderwerpen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 644
Artikel 54, letter f)

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben of die welke persistente, 
bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en sterk 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
die niet aan de criteria onder d) en e) 

f) stoffen die ernstige en onomkeerbare 
risico's voor de mens of het milieu hebben 
die vergelijkbaar zijn met die van de stoffen 
die onder a) tot en met e) zijn vermeld, 
kunnen per geval, overeenkomstig de 
procedure van artikel 56 worden 
opgenomen, waarbij deze vermelding 
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voldoen en die per geval, overeenkomstig de 
procedure van artikel 56, aangewezen zijn 
als stoffen die ernstige en onomkeerbare
effecten op de mens of op het milieu 
hebben die vergelijkbaar zijn met die van de 
stoffen die onder a) tot en met e) zijn 
vermeld.

gebaseerd is op gefundeerd 
wetenschappelijk bewijs.

Or. en

Motivering

Zonder een wetenschappelijke en op risico's gebaseerde beoordeling van de eventueel 
vergunningsplichtige stoffen zou de gehele vergunningsprocedure op grond van willekeurige 
criteria in artikel 54, onder f) uitdijen, waardoor de rechtszekerheid wordt beperkt en de 
gehele REACH-filosofie wordt ondergraven.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 645
Artikel 54, letter f)

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en sterk bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
criteria onder d) en e) voldoen en die per 
geval, overeenkomstig de procedure van 
artikel 56, aangewezen zijn als stoffen die
ernstige en onomkeerbare effecten op de 
mens of op het milieu hebben die 
vergelijkbaar zijn met die van de stoffen die 
onder a) tot en met e) zijn vermeld.

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en sterk bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
criteria onder d) en e) voldoen en die per 
geval, overeenkomstig de procedure van 
artikel 56, aangewezen zijn als stoffen die 
aanleiding geven tot een soortgelijke 
bezorgdheid als de stoffen die onder a) tot
en met e) zijn vermeld.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de mate van bezorgdheid, waarvoor een stof aanleiding moet 
geven, voordat deze in bijlage XIII kan worden opgenomen, verminderd. Dat een stof 
onomkeerbare effecten moet hebben, is niet aanvaardbaar. Een flexibelere formulering is 
wenselijk.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 646
Artikel 54, letter f)

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en sterk bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
criteria onder d) en e) voldoen en die per 
geval, overeenkomstig de procedure van 
artikel 56, aangewezen zijn als stoffen die 
ernstige en onomkeerbare effecten op de 
mens of op het milieu hebben die 
vergelijkbaar zijn met die van de stoffen die 
onder a) tot en met e) zijn vermeld.

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
of toxische eigenschappen of zeer 
persistente en sterk bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
criteria onder d) en e), maar die per geval, 
overeenkomstig de procedure van artikel 56, 
aangewezen zijn als stoffen die aanleiding 
geven tot een mate van bezorgdheid die 
vergelijkbaar is met die van de stoffen die 
onder a) tot en met e) zijn vermeld.

Or. en

Motivering

Houdt ten dele verband met de amendementen op artikel 53 bis nieuw.

Wegens de invoering van een lijst van de voor een vergunning in aanmerking komende 
stoffen, moet de procedure voor opname worden gewijzigd.

Voor allergenen en zeer krachtige toxische stoffen moet eveneens een vergunning worden 
aangevraagd.

Letter f) is veel te restrictief, omdat voor de vergunning het bewijs moet worden geleverd dat 
deze stoffen ernstige en onomkeerbare effecten hebben. Dat is in strijd met het 
preventiebeginsel. De voorgestelde formulering komt overeen met de definitie van gevaarlijke 
stoffen op de prioriteitenlijst van de kaderrichtlijn voor water.

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

Amendement 647
Artikel 54, letter f bis) (nieuw)

f bis) stoffen die bestanddelen zijn die zijn 
toegevoegd aan tabaksproducten in de zin 
van artikel 2, lid 1 en artikel 2, lid 5 van 
richtlijn 2001/37 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
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bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Noch de blootstellingscenario's, noch de schadelijke effecten van additieven in 
tabaksproducten rechtvaardigen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor deze stoffen.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 648
Artikel 54 bis (nieuw)

Artikel 54 bis
Herziening van de stoffen die in bijlage 
XIII moeten worden opgenomen
Op zijn vroegst zes jaar na het van kracht 
worden van de onderhavige verordening 
verzoekt de Europese Commissie het 
Wetenschappelijk Comité voor gezondheid 
en milieurisico's (WCGM) advies uit te 
brengen over de vraag of nieuwe 
wetenschappelijke criteria in artikel 54 van 
de onderhavige verordening en in de 
bijbehorende bijlagen moeten worden 
opgenomen. Het wetenschappelijk comité 
heeft in verband met deze criteria een 
adviserende functie.
Op grond van het advies van het 
wetenschappelijk comité kan de Commissie 
het Europees Parlement en de Raad een 
voorstel voorleggen betreffende wijziging 
van de in artikel 54 geschetste categorieën, 
om andere stoffen, die aanleiding geven tot 
een soortgelijke bezorgdheid, op te nemen, 
wanneer de eigenschappen daarvan aan de 
hand van duidelijke wetenschappelijke 
criteria, waaraan internationaal geldende 
testmethoden ten gronde moeten liggen, 
kunnen worden vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Niet alleen de rechtszekerheid moet daardoor worden gewaarborgd, maar ook moet ervoor 
worden gezorgd dat de vergunningscriteria toegespitst worden op stoffen die aantoonbaar 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens of voor het milieu hebben, wanneer 
deze conform duidelijk vastgelegde wetenschappelijke criteria worden onderzocht, die op 
internationaal niveau, bijvoorbeeld door de OESO, zijn gevalideerd.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 649
Artikel 55

Opname van stoffen in bijlage XIII Vermelding van stoffen in bijlage XIII
1. Wanneer wordt besloten stoffen als 
bedoeld in artikel 54 in bijlage XIII op te 
nemen, wordt dat besluit volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
genomen. In het besluit worden van elke 
stof de volgende gegevens vermeld:

1. In bijlage XIII moeten de op grond van 
vergunningsaanvragen vastgestelde 
voorwaarden worden vermeld, die het kader 
vormen voor het op de markt brengen en 
het gebruik van vergunningsplichtige 
stoffen. 

a) de identiteit van de stof;
b) de in artikel 54 bedoelde intrinsieke 
eigenschap of eigenschappen van de stof;
c) overgangsregelingen:
i) de datum of data vanaf wanneer het in de 
handel brengen en het gebruik van de stof 
verboden is, tenzij daarvoor een 
vergunning is verleend, hierna “de 
verbodsdatum” genoemd;
ii) een datum of data, ten minste 18 
maanden voor de verbodsdatum of -data, 
waarop aanvragen moeten zijn ontvangen 
indien de aanvrager de stof wil blijven 
gebruiken of voor een bepaald gebruik in 
de handel wil blijven brengen na de 
verbodsdatum of -data; de voortzetting van 
het gebruik na de verbodsdatum wordt 
toegestaan zolang geen besluit over de 
vergunningaanvraag is genomen; 
d) in voorkomend geval, 
herbeoordelingstermijnen voor bepaalde 
vormen van gebruik;
e) eventueel van de vergunningplicht 
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vrijgestelde vormen van gebruik of 
categorieën van gebruik, en de eventuele 
voorwaarden voor die vrijstellingen.
2. Vormen van gebruik of categorieën van 
gebruik kunnen van de vergunningplicht 
worden vrijgesteld. Bij de vaststelling van 
die vrijstellingen wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met het volgende:
a) de bestaande specifieke 
Gemeenschapswetgeving die 
minimumeisen aan het gebruik van de stof 
stelt in verband met de bescherming van de 
gezondheid of het milieu, zoals bindende 
grenswaarden voor de beroepsmatige 
blootstelling en emissiegrenswaarden;
b) bestaande wettelijke verplichtingen om 
bij het gebruik van de stof passende 
technische maatregelen en 
beheersmaatregelen te nemen om aan 
relevante normen inzake gezondheid, 
veiligheid en milieu te voldoen.
Aan vrijstellingen kunnen voorwaarden 
worden verbonden.

2. Stoffen die voor alle vormen van gebruik 
in titel VIII of door andere communautaire 
wettelijke voorschriften zijn verboden, 
mogen overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage XIII niet worden gebruikt.

3. Voordat een beslissing wordt genomen 
over de opname van stoffen in bijlage XIII, 
doet het ECA aanbevelingen voor stoffen 
die met voorrang moeten worden 
opgenomen, waarbij voor elke stof de in lid 
1 genoemde gegevens worden vermeld. 
Normaal gesproken wordt voorrang 
gegeven aan stoffen met:
a) PBT- of vPvB-eigenschappen;
b) sterk verspreid gebruik; of
c) grote hoeveelheden.
Bij de vaststelling van het aantal stoffen dat 
in bijlage XIII wordt opgenomen en de in 
lid 1 vermelde data wordt ook rekening 
gehouden met de capaciteit van het ECA 
om de aanvragen binnen de gestelde 
termijn te behandelen.
4. Voordat het ECA zijn aanbevelingen aan 
de Commissie zendt, publiceert het die op 
zijn website, waarbij de publicatiedatum 

schrappen
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duidelijk wordt vermeld. Het ECA roept 
alle belanghebbende partijen op binnen 
drie maanden na de publicatiedatum 
opmerkingen te maken, in het bijzonder 
over:
a) de vervulling van de criteria van artikel 
54, onder d), e) en f);
b) gebruik dat van de vergunningplicht 
moet worden vrijgesteld.
Het ECA past zijn aanbevelingen aan, 
waarbij het rekening houdt met de 
ontvangen opmerkingen.
5. Nadat een stof in bijlage XIII is 
opgenomen, worden aan die stof geen 
nieuwe beperkingen gesteld volgens de 
procedure van titel VIII betreffende de 
risico's voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van de stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen.
6. Stoffen waarvan elk gebruik krachtens 
titel VIII of krachtens andere 
Gemeenschapswetgeving verboden is, 
worden niet in bijlage XIII opgenomen of 
worden daarin geschrapt.

Or. de

Motivering

De vergunningsplicht moet niet worden geactiveerd door een opsomming, maar door 
bepaalde gevaarlijke eigenschappen, omdat van de opsomming enerzijds geen nieuwe 
resultaten te verwachten zijn, en deze anderzijds zeer veel tijd en hulpbronnen zou kosten. 
Een dergelijke aanpak lijkt volstrekt inefficiënt.

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

Amendement 650
Artikel 55, lid 1, inleidende formule

1. Wanneer wordt besloten stoffen als 
bedoeld in artikel 54 in bijlage XIII op te 
nemen, wordt dat besluit volgens de in 

1. Wanneer wordt besloten stoffen als 
bedoeld in artikel 54 in bijlage XIII op te 
nemen, die eerder op grond van titel II zijn 
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artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
genomen. In het besluit worden van elke stof 
de volgende gegevens vermeld:

geregistreerd, wordt dat besluit volgens de 
in artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
genomen. In het besluit worden van elke stof 
de volgende gegevens vermeld:

Or. it

Motivering

Alleen voor geregistreerde stoffen moet een vergunning worden vereist. Niet-geregistreerde 
stoffen kunnen niet vervaardigd of ingevoerd worden. Wanneer deze stoffen zouden worden 
opgenomen, zou het systeem onwerkbaar worden. Dit amendement houdt verband met de 
andere amendementen op de artikelen van Titel VII: Vergunningen. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 651
Artikel 55, lid 1, letter a)

a) de identiteit van de stof; a) de identiteit van de stof, volgens punt 2.1 
en punt 2.2 van bijlage IV;

Or. nl

Motivering

De identiteit van de stof die opgenomen moet worden in het besluit moet duidelijk omschreven 
worden. Bijlage IV geeft een duidelijke omschrijving van de identiteit van een stof.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 652
Artikel 55, lid 1, letter d)

d) in voorkomend geval, 
herbeoordelingstermijnen voor bepaalde 
vormen van gebruik;

d) herbeoordelingstermijnen van hoogstens 
drie jaar voor alle vormen van gebruik;

Or. en

Motivering

Ondersteuning van de aanpak van amendement 55 van de rapporteur. Alle vergunningen 
moeten tot hoogstens drie jaar worden beperkt, afhankelijk van het feit of veiliger 
alternatieven of technologieën worden ontwikkeld. Wanneer regelmatige herbeoordelingen 
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ontbreken, gaat de prikkel voor innovatie en de ontwikkeling van veilige methodes verloren.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 653
Artikel 55, lid 1, letter d)

d) in voorkomend geval, 
herbeoordelingstermijnen voor bepaalde 
vormen van gebruik;

d) herbeoordelingstermijnen van ten hoogste 
vijf jaar voor alle vormen van gebruik

Or. en

Motivering

Het is redelijk dat alle vergunningen tijdelijk worden afgegeven, omdat een geregelde 
herbeoordeling de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) 
(bijv. rekening houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische 
voordelen en beschikbaarheid van alternatieven). Alle vergunningen moeten een tijdelijk 
karakter hebben en uiterlijk om de vijf jaar opnieuw worden beoordeeld, afhankelijk van de 
stand van de ontwikkeling van veiliger alternatieven of technologieën. Zonder regelmatige 
herbeoordelingen gaat het momentum voor de introductie van veiliger alternatieven 
(innovatie) verloren.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en Dorette 
Corbey

Amendement 654
Artikel 55, lid 1, letter e)

e) eventueel van de vergunningplicht 
vrijgestelde vormen van gebruik of 
categorieën van gebruik, en de eventuele 
voorwaarden voor die vrijstellingen.

schrappen

Or. en

Motivering

Algehele vrijstellingen van de vergunningsprocedures moeten niet worden toegestaan, omdat 
dat zou inhouden dat een vergunning wordt verleend zonder een specifieke, op dat geval 
toegesneden evaluatie van de voordelen of nadelen van een dergelijk gebruik of de 
beschikbaarheid van eventuele alternatieven. Daardoor worden drie wezenlijke elementen 
buitenspel gezet, die met de vergunning moesten worden ingevoerd: vervanging wanneer 
alternatieven beschikbaar zijn, een rechtvaardiging voor voortgezet gebruik en transparantie 
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van de besluitvorming (Carl Schlyter en anderen).

Dit zorgt voor consistentie (door het schrappen van artikel 55, leden 2 en 4, onder b) en 1, 
onder e)) om te voorkomen dat een uitzondering wordt gemaakt voor een specifiek gebruik en 
om ervoor te zorgen dat de vergunningsprocedure het overkoepelend kader vormt voor alle 
zeer zorgwekkende chemische stoffen die aan de vergunningscriteria voldoen (Dorette 
Corbey).

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 655
Artikel 55, lid 2

2. Vormen van gebruik of categorieën van 
gebruik kunnen van de vergunningplicht 
worden vrijgesteld. Bij de vaststelling van 
die vrijstellingen wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met het volgende:
a) de bestaande specifieke 
Gemeenschapswetgeving die
minimumeisen aan het gebruik van de stof 
stelt in verband met de bescherming van de 
gezondheid of het milieu, zoals bindende 
grenswaarden voor de beroepsmatige 
blootstelling en emissiegrenswaarden;
b) bestaande wettelijke verplichtingen om 
bij het gebruik van de stof passende 
technische maatregelen en 
beheersmaatregelen te nemen om aan 
relevante normen inzake gezondheid, 
veiligheid en milieu te voldoen.
Aan vrijstellingen kunnen voorwaarden 
worden verbonden.

schrappen

Or. en

Motivering

Met dit artikel is het mogelijk ongedefinieerde algemene uitzonderingen van de 
vergunningsprocedure, zonder eventuele voorwaarden vast te leggen waardoor onterechte 
vrijstellingen mogelijk worden. De vergunningsprocedure moet het overkoepelend kader voor 
alle chemische stoffen zijn, die voldoen aan de criteria, om ervoor te zorgen dat de 
beoordeling van het nut of de nadelen van het gebruik, alsmede de beschikbaarheid van 
mogelijke alternatieven per geval worden onderzocht (Dorette Corbey).
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De beheersing van zeer zorgwekkende stoffen moet absoluut worden verbeterd en deze stoffen 
moeten  zo veel mogelijk door veiliger stoffen worden vervangen. De vergunning is in het 
kader van het REACH het instrument waarmee dit doel kan worden verwezenlijkt. 
Uitzonderingen voor toepassingen of categorieën moeten alleen voor sectoren worden 
overwogen, waarin een vergelijkbaar gezondheids- en milieuniveau door andere 
voorschriften kan worden bereikt (Jonas Sjöstedt).

Algehele vrijstellingen van de vergunningsprocedures moeten niet worden toegestaan, omdat 
dat zou inhouden dat een vergunning wordt verleend zonder een specifieke, op dat geval 
toegesneden evaluatie van de voordelen of nadelen van een dergelijk gebruik of de 
beschikbaarheid van eventuele alternatieven. Daardoor worden drie wezenlijke elementen 
buitenspel gezet, die met de vergunning moesten worden ingevoerd: vervanging wanneer 
alternatieven beschikbaar zijn, een rechtvaardiging voor voortgezet gebruik en transparantie 
van de besluitvorming (Carl Schlyter en anderen).

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

Amendement 656
Artikel 55, lid 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) In de registratiedossiers vastgelegde 
specifieke maatregelen voor risicobeheer 
om de gezondheid en/of het milieu te 
beschermen. 

Or. it

Motivering

Uitzonderingen moeten mogelijk zijn voor bepaalde stoffen of vormen van gebruik die reeds 
adequaat worden gecontroleerd (bijvoorbeeld door blootstellingslimieten, die worden 
gebruikt onder gecontroleerde industriële omstandigheden). Dit amendement hangt samen 
met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen.

Amendement ingediend door Robert Sturdy en Mojca Drčar Murko

Amendement 657
Artikel 55, lid 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) Proportionaliteit van het risico voor 
de gezondheid van de mens of voor het 
milieu, afhankelijk van de materiële 
vormen tijdens het gebruik, zoals metalen 
in gebonden vorm.
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Or. en

Motivering

Of metalen en legeringen werkelijk een risico voor de gezondheid van de mens en voor het 
milieu vormen, hangt af van hun materiële vorm. Aluminiumpoeder bijvoorbeeld kan 
exploderen, maar een blikje van aluminium niet. Wanneer voor beide materiële vormen 
dezelfde voorwaarden zouden moeten gelden, staat dat in geen enkele relatie tot een eventueel 
risico (Robert Sturdy).

De meeste metalen in gebonden vorm "vormen op grond van hun aard een beperkt risico" 
zoals de Commissie ten aanzien van de uitzondering van polymeren van de registratieplicht 
vaststelt. Wanneer er geen aanwijzingen zijn voor potentiële risico's, die een grondiger 
beoordeling van concrete blootstellingsscenario's rechtvaardigen, en om te voorkomen dat de 
vergunningsprocedure wordt overstelpt met aanvragen, dient een vereenvoudigde 
beoordelingsprocedure te worden toegepast (Mojca Drčar Murko).

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

Amendement 658
Artikel 55, lid 2, nieuwe alinea 

Dergelijke uitzonderingen gelden niet voor 
vormen van gebruik of categorieën van 
vormen van gebruik voor stoffen, waarnaar 
in artikel 54 wordt verwezen, waarbij het 
gaat om de additieven van tabaksproducten 
in de zin van artikel 2, leden 1 en 5 van 
richtlijn 2001/37/EG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten, 
onverminderd artikel 12 van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Noch de blootstellingsscenario's, noch de schadelijke gevolgen van additieven in 
tabaksproducten rechtvaardigen uitzonderingen van de vergunningsplicht voor deze stoffen.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 659
Artikel 55, lid 3, letter a)

a) PBT- of vPvB-eigenschappen; a) van zeer ernstige zorg;

Or. nl

Motivering

De PBT- en vPvB-stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 660
Artikel 55, lid 3, letter b)

b) sterk verspreid gebruik; of b) met sterk verspreid gebruik; of

Or. nl

Motivering

De PBT- en vPvB-stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 661
Artikel 55, lid 3, letter c)

c) grote hoeveelheden. c) met grote hoeveelheden.

Or. nl

Motivering

De PBT- en vPvB-stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg.
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Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese en Anders Wijkman

Amendement 662
Artikel 55, lid 3, letter c)

c) grote hoeveelheden. c) grote hoeveelheden of;

Or. en

Motivering

Additieven in tabaksproducten moeten op grond van de blootstellingsscenario's en de 
schadelijke gevolgen prioritair worden getest. De vrees van de tabaksproducenten met 
betrekking tot de gegevensbescherming mag niet als rechtvaardiging worden gebruikt om dit 
voorschrift te laten vallen. Bovendien mag er niet van worden uitgegaan dat de 500 
additieven per sigaret de capaciteit van het Agentschap lamleggen.

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 663
Artikel 55, lid 3, letter c bis) (nieuw)

c bis) CMRs van de categorieën 1 en 2;

Or. it

Motivering

CMRs van de categorie 1 en 2 moeten in de lijst worden opgenomen omdat het hier gaat om 
stoffen die in bijlage XIII moeten staan (zie artikel 54 bis, ter en quater). Dit amendement 
houdt verband met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: vergunningen.

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

Amendement 664
Artikel 55, lid 3, letter c bis) (nieuw)

c bis) stoffen die bestanddelen zijn die zijn 
toegevoegd aan tabaksproducten in de zin 
van artikel 2, lid 1 en artikel 2, lid 5 van 
richtlijn 2001/37 betreffende de onderlinge 
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aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Additieven in tabaksproducten moeten op grond van de blootstellingsscenario's en de 
schadelijke gevolgen prioritair worden getest. De vrees van de tabaksproducenten met 
betrekking tot de gegevensbescherming mag niet als rechtvaardiging worden gebruikt om dit 
voorschrift te laten vervallen. Bovendien mag er niet van worden uitgegaan dat de 500 
additieven per sigaret de capaciteit van het Agentschap lamleggen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 665
Artikel 55, lid 3, alinea 2

Bij de vaststelling van het aantal stoffen dat 
in bijlage XIII wordt opgenomen en de in 
lid 1 vermelde data wordt ook rekening 
gehouden met de capaciteit van het ECA 
om de aanvragen binnen de gestelde 
termijn te behandelen.

schrappen

Or. en

Motivering

De capaciteit van het Agentschap mag geen reden zijn voor een minder krachtig optreden
tegen bijzonder zorgwekkende stoffen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 666
Artikel 55, alinea 2 bis (nieuw)

Binnen zes maanden na afronding van de 
registratie van bepaalde stoffen die voldoen 
aan de criteria van artikel 54, dient het 
Agentschap te onderzoeken, of ten aanzien 
van de door de registrant aangegeven 
vormen van gebruik of gebruiks- en 
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blootstellingscategorieën nieuwe 
beperkingen of wijzigingen op de bestaande
beperkingen overeenkomstig Titel VIII 
noodzakelijk zijn. Wanneer het Agentschap 
tot de slotsom komt dat dergelijke 
beperkingen nodig zijn, beveelt het aan een 
beperkingsprocedure overeenkomstig de 
artikelen 66 t/m 70 in te leiden. Wanneer 
het Agentschap daarentegen van mening is 
dat de door de registrant vermelde vormen 
van gebruik behoorlijk worden 
gecontroleerd, beveelt het vrijstelling van 
deze beperkingen aan, met inachtneming 
van het gestelde in artikel 55, lid 2. Voor 
dergelijke vrijstellingen moeten besluiten 
worden genomen overeenkomstig de in 
artikel 130, lid 3 geschetste procedure.
De eerste drie zinnen zijn niet van 
toepassing wanneer de stof reeds door het 
Agentschap als prioritair op te nemen stof 
overeenkomstig artikel 55, lid 3 werd 
aanbevolen.
De eerste drie zinnen zijn niet van 
toepassing wanneer het Agentschap 
vaststelt dat het voor deze stof ingediende 
registratiedossier voor een versnelde 
besluitvormingsprocedure onvoldoende 
gegevens behelst. Dit besluit moet aan de 
desbetreffende registrant worden 
meegedeeld. De registranten wordt verzocht 
binnen drie maanden hun standpunt te 
bepalen. Het Agentschap moet zijn besluit 
met inachtneming van dit standpunt 
actualiseren.
De door de registrant aangegeven vormen 
van gebruik, waarvoor het Agentschap 
binnen de  periode van zes maanden geen 
aanbeveling overeenkomstig de tweede of 
de derde zin heeft gedaan of geen besluit 
overeenkomstig de vijfde zin heeft 
genomen, zijn in de zin van artikel 55, lid 2 
vrijgesteld.

Or. de
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Motivering

Beperkingen moeten voorrang krijgen boven vergunningsprocedures, omdat zij sneller, 
uitgebreider en voor de gehele EU een grotere veiligheid voor het milieu en de verbruiker 
mogelijk maken. De vergunningsprocedure in twee fasen is langdurig en bureaucratisch. 
Individuele besluiten in het kader van de vergunningsprocedure kunnen alleen in overweging 
worden genomen, wanneer door een beperkingsprocedure onvoldoende veiligheid kan 
worden gewaarborgd.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle en Thomas Ulmer

Amendement 667
Artikel 55, alinea 2 bis (nieuw)

Binnen zes maanden na afronding van de 
registratie van bepaalde stoffen die voldoen 
aan de criteria van artikel 54, dient het 
Agentschap te onderzoeken, of ten aanzien 
van de door de registrant aangegeven 
vormen van gebruik of gebruiks- en 
blootstellingscategorieën nieuwe 
beperkingen of wijzigingen op de bestaande 
beperkingen overeenkomstig Titel VIII 
noodzakelijk zijn. Wanneer het Agentschap 
tot de slotsom komt dat dergelijke 
beperkingen nodig zijn, beveelt het aan een 
beperkingsprocedure overeenkomstig de 
artikelen 66 t/m 70 in te leiden.

Or. de

Motivering

Beperkingen moeten voorrang krijgen boven vergunningsprocedures, omdat zij sneller, 
uitgebreider en voor de gehele EU een grotere veiligheid voor het milieu en de verbruiker 
mogelijk maken. De vergunningsprocedure in twee fasen is langdurig en bureaucratisch. 
Individuele besluiten in het kader van de vergunningsprocedure kunnen alleen in overweging 
worden genomen, wanneer door een beperkingsprocedure onvoldoende veiligheid kan 
worden gewaarborgd.

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

Amendement 668
Artikel 55, lid 4, letter a)
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a) de vervulling van de criteria van 
artikel 54, onder d), e) en f);

a) de vervulling van de criteria van 
artikel 54, onder d) en e);

Or. it

Motivering

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

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud 
Breyer

Amendement 669
Artikel 55, lid 4, letter b)

b) gebruik dat van de vergunningplicht 
moet worden vrijgesteld.

schrappen

Or. en

Motivering

Zorgt voor consistentie met amendement 15 (door schrapping van artikel 55, lid 2) om te 
voorkomen dat een uitzondering wordt gemaakt voor specifieke vormen van gebruik en om 
ervoor te zorgen dat de vergunningsprocedure het overkoepelend kader vormt voor alle zeer 
zorgwekkende chemische stoffen die voldoen aan de criteria voor een vergunning (Dorette 
Corbey).

Algehele vrijstellingen van de vergunningsprocedures moeten n iet worden toegestaan, omdat 
dat zou inhouden dat een vergunning wordt verleend zonder een specifieke, op dat geval 
toegesneden evaluatie van de voordelen of nadelen van een dergelijk gebruik of de 
beschikbaarheid van eventuele alternatieven. Daardoor worden drie wezenlijke elementen 
buitenspel gezet, die met de vergunning moesten worden ingevoerd: vervanging wanneer 
alternatieven beschikbaar zijn, een rechtvaardiging voor voortgezet gebruik en transparantie 
van de besluitvorming (Carl Schlyter en anderen).
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa, en Riitta Myller, Jonas Sjöstedt, Dorette 
Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 670
Artikel 55, lid 5

5. Nadat een stof in bijlage XIII is 
opgenomen, worden aan die stof geen 
nieuwe beperkingen gesteld volgens de 
procedure van titel VIII betreffende de 
risico's voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van de stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen.

schrappen

Or. en

Motivering

De vergunningsprocedure dient geen verdere beperkingen uit te sluiten, wanneer dat 
noodzakelijk is, met name wanneer nieuwe wetenschappelijke informatie over zeer 
zorgwekkende chemische stoffen bekend wordt en snel optreden noodzakelijk is. Anders 
kunnen noch de vergunning, noch beperkingen worden toegepast op stoffen op de lijst om 
vormen van gebruik die vrijgesteld zijn van een vergunning te controleren. Dat zou een stap 
terug betekenen vanuit de huidige situatie omdat de bepalingen inzake de beperkingen niet als 
een vangnet zouden kunnen dienen. Tot dusver zijn beperkingen (Richtlijn 76/769) 
noodzakelijk gebleken voor het toezicht op stoffen (bijvoorbeeld SCCPs en NPEs) die in 
ruime mate in ICCP-installaties worden gebruikt, en voor puntbronnen, die onder de 
kaderrichtlijn water vallen, noodzakelijk geacht. Er kunnen, met uitzondering van POPs ook 
gevallen zijn, waarbij snel optreden met gebruikmaking van de beperkingsprocedure in plaats 
van de vergunning geboden kan zijn (Dan Jørgensen en anderen).

Maakt beperkingen mogelijk ook als de stof in bijlage III is opgenomen (Jonas Sjöstedt).

De vergunningsprocedure moet eventueel noodzakelijke verdere EU-beperkingen niet 
uitsluiten, vooral niet wanneer er nieuwe wetenschappelijke inzichten over zeer zorgwekkende 
chemische stoffen zijn en een snel optreden geboden is. Bovendien mogen de rechten van 
individuele lidstaten overeenkomstig artikel 95 niet door dit soort bepalingen worden 
opgeheven (Dorette Corbey).

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 671
Artikel 55, lid 5

5. Nadat een stof in bijlage XIII is 
opgenomen, worden aan die stof geen 

5. Nadat een stof in bijlage XIII is 
opgenomen, worden aan die stof geen 
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nieuwe beperkingen gesteld volgens de 
procedure van titel VIII betreffende de 
risico's voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van de stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen.

nieuwe beperkingen gesteld volgens de 
procedure van titel VIII betreffende de 
risico's voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van de stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen, tenzij aan het 
Agentschap wetenschappelijke informatie 
wordt voorgelegd, waaruit blijkt dat 
dringend maatregelen voor een verdere 
beperking van de stof moeten worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Er is een systeem nodig om de van de vergunning uitgezonderde vormen van gebruik van op 
de lijst staande stoffen te controleren. De Commissietekst zou elke mogelijkheid voor een 
controle door "andere" beperkingen uitsluiten. De amendementen 1 t/m 13 behoren tot een 
heel ander pakket van amendementen, waarmee de vervanging en de zorgvuldigheidsplicht 
moeten worden versterkt. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 672
Artikel 55, lid 5

5. Nadat een stof in bijlage XIII is 
opgenomen, worden aan die stof geen 
nieuwe beperkingen gesteld volgens de 
procedure van titel VIII betreffende de 
risico's voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van de stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen.

5. Nadat een stof in bijlage XIII is 
opgenomen, worden aan die stof geen 
nieuwe beperkingen gesteld volgens de 
procedure van titel VIII betreffende de 
risico's voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van de stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen.

Een uitzondering geldt voor buitengewone 
omstandigheden, wanneer het Agentschap 
ervan overtuigd is dat op grond van nieuwe 
wetenschappelijke informatie glashelder 
blijkt dat dringend optreden gewenst is, om 
aanzienlijke schade aan de gezondheid of 
het milieu te voorkomen.

Or. en
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Motivering

De vergunningsprocedure moet eventueel noodzakelijk wordende verdere beperkingen niet 
uitsluiten, vooral niet, wanneer er nieuwe wetenschappelijke inzichten over buitengewoon 
zorgwekkende chemische stoffen zijn en een snel optreden geboden is.

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

Amendement 673
Artikel 55, lid 6

6. Stoffen waarvan elk gebruik krachtens 
titel VIII of krachtens andere 
Gemeenschapswetgeving verboden is, 
worden niet in bijlage XIII opgenomen of 
worden daarin geschrapt.

6. Stoffen waarvan elk gebruik krachtens 
titel VIII of krachtens andere 
Gemeenschapswetgeving verboden of 
anderszins beperkt is en/of niet zijn 
vrijgesteld krachtens artikel 55, lid 2 of 55, 
lid 3 bis, worden niet in bijlage XIII 
opgenomen of worden daarin geschrapt 
overeenkomstig de procedure van artikel 
130, lid 3.
Stoffen waarvan de indeling 
overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG is 
gewijzigd en die niet langer voldoen aan de 
criteria van artikel 54, moeten uit bijlage 
XIII worden verwijderd overeenkomstig de 
procedure van artikel 130, lid 3. Dit geldt 
ook voor gevallen waarin een stof niet 
langer voldoet aan de criteria van bijlage 
XII als gevolg van nieuwe 
wetenschappelijke gegevens.

Or. it

Motivering

Ook andere redenen voor het schrappen van stoffen in bijlage XIII moeten in overweging 
worden genomen, naast diegene die vermeld staan in artikel 55, lid 6 van het 
Commissievoorstel. Daartoe behoort bijvoorbeeld:
- rekening houden met beperkingen van het gebruik in het kader van titel VIII en niet 

alleen maar het gebruik verbieden;
- rekening houden met uitzonderingen op het gebruik of categorieën van gebruik in 

overeenstemming met artikel 55, lid 2 of lid 3 bis; het heeft een zin stoffen in bijlage 
XIII te vermelden of deze in de lijst te laten staan, als hun gebruik verboden, beperkt 
of vrijgesteld is;

- het kan zijn dat de indeling van een stof - bijvoorbeeld van een categorie 1, 2 of 3 
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CMR-stof - gewijzigd wordt, of dat een stof niet langer voldoet aan de criteria van 
bijlage XII als gevolg van nieuwe wetenschappelijke gegevens. In dergelijke gevallen 
moet de stof in kwestie in bijlage XIII worden geschrapt.

Dit amendement houdt verband met andere amendementen op de artikelen van titel VII: 
Vergunningen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle en Thomas Ulmer

Amendement 674
Artikel 55, lid 6

6. Stoffen waarvan elk gebruik krachtens 
titel VIII of krachtens andere 
Gemeenschapswetgeving verboden is, 
worden niet in bijlage XIII opgenomen of 
worden daarin geschrapt.

6. Stoffen waarvan elk gebruik krachtens 
titel VIII of krachtens andere 
Gemeenschapswetgeving verboden of 
anderszins beperkt is, worden niet in 
bijlage XIII opgenomen of worden daarin 
geschrapt.

Stoffen waarvan de indeling 
overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG is 
gewijzigd en die derhalve niet meer voldoen 
aan de criteria van artikel 54, worden uit 
bijlage XIII verwijderd.

Or. de

Motivering

Er zijn nog meer gronden om stoffen niet in bijlage XIII op te nemen of te schrappen. Niet 
alleen verboden maar ook gebruiksbeperkingen overeenkomstig titel VIII moeten in acht 
worden genomen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 675
Artikel 56

1. Voorafgaand aan eventuele 
aanbevelingen krachtens artikel 55, lid 3, 
wordt voor de vaststelling van de in 
artikel 54, onder d), e) en f), bedoelde
stoffen de procedure van de leden 2 tot en 
met 7 van dit artikel toegepast.

Stoffen waarvoor een vergunning vereist is

2. De Commissie kan het ECA verzoeken 
overeenkomstig bijlage XIV een dossier op 

a) stoffen die aan de criteria van richtlijn 
67/548/EEG betreffende indeling als 
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te stellen voor stoffen die naar haar mening 
aan de criteria van artikel 54, onder d), e) 
en f), voldoen. Het ECA verspreidt het 
dossier onder de lidstaten.

kankerverwekkend in de categorieën 1 of 2 
voldoen;

3. Elke lidstaat kan overeenkomstig bijlage 
XIV een dossier opstellen voor stoffen die 
naar zijn mening aan de criteria van artikel 
54, onder d), e) en f), voldoen en dat dossier 
naar het ECA zenden. Het ECA verspreidt 
het dossier onder de overige lidstaten.

b) stoffen die aan de criteria van richtlijn 
67/548/EEG betreffende de indeling als 
mutageen in categorie 1 of 2 voldoen;

4. Binnen dertig dagen na de verspreiding 
kunnen de overige lidstaten of het ECA 
opmerkingen over de vaststelling van de 
stof in het dossier aan het ECA doen 
toekomen.

c) stoffen die aan de criteria van richtlijn 
67/548/EEG betreffende indeling als 
vergiftig voor de voortplanting, categorie 1 
of 2 voldoen;

5. Indien het ECA geen opmerkingen 
ontvangt, kan het de stof krachtens artikel 
55, lid 3, in zijn aanbevelingen opnemen.

d) stoffen die volgens de criteria van bijlage 
XII persistent, bioaccumulerend en toxisch 
zijn;

6. Het ECA legt bij ontvangst van 
opmerkingen van een andere lidstaat of op 
eigen initiatief het dossier binnen 15 dagen 
na het verstrijken van de in lid 4 bedoelde 
termijn van dertig dagen aan het Comité 
lidstaten voor.

e) stoffen die volgens de criteria van bijlage 
XII zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend zijn;

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

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben of die welke persistente, 
bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en sterk 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
die niet aan de criteria onder d) en e) 
voldoen en die per geval, overeenkomstig 
de procedure van artikel 56, aangewezen 
zijn als stoffen die ernstige en 
onomkeerbare effecten op de mens en het 
milieu hebben die vergelijkbaar zijn met die 
van de stoffen die onder a) tot en met e) zijn 
vermeld.
g) stoffen die overeenkomstig richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als zeer vergiftig of vergiftig voldoen;
h) stoffen die overeenkomstig richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als allergeen voldoen;
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Or. de

Motivering

De vergunningsplicht moet over het algemeen gelden voor bepaalde bijzonder gevaarlijke 
stoffen (ook zeer vergiftige, vergiftige en allergene stoffen). Conform het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, moet de verantwoordelijke in ieder geval aantonen dat de stoffen veilig 
gebruikt worden en dat er geen alternatieven zijn. 

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

Amendement 676
Artikel 56, titel

Vaststelling van de in artikel 54, onder d), 
e) en f), bedoelde stoffen

Vaststelling van de in artikel 54, onder d), 
e) en f), bedoelde stoffen en vermelding in 
bijlage XIII bis

Or. en

Motivering

Aanvulling van amendement 52 van de rapporteur door de invoering van een procedure voor 
opname in bijlage XIII bis (Guido Sacconi).

Staat in verband met het amendement van dezelfde indieners op artikel 54.
Om de transparantie te verhogen, stimulansen voor vrijwillige maatregelen bij de 
downstreamgebruikers en innoverende maatregelen in de richting van veiliger alternatieven 
te bieden, moeten alle stoffen, die als zeer zorgwekkend gelden, onverwijld op een lijst van 
stoffen die voor een vergunning in aanmerking komen, worden vermeld (dat wil zeggen 
bijlage XIII bis).
De stoffen waarvan bekend is dat zij voldoen aan de criteria, moeten onverwijld worden 
opgenomen. Voor de vermelding van stoffen die nog niet geïdentificeerd zijn, moet een 
procedure worden ingevoerd (Carl Schlyter e.a.).

Stoffen waarvan het risico reeds in het kader van andere overeenkomsten of regelingen 
(kaderrichtlijn water) is vastgesteld (en die voldoen aan desbetreffende wetenschappelijke 
criteria), moeten in de lijst van de voor een vergunning in aanmerking komende stoffen 
worden opgenomen. Het voorstel voorziet in de huidige versie geen periode voor de 
identificatie van chemische stoffen, die voldoen aan de vergunningscriteria, en voor 
toepassing van de procedure op deze stoffen; daarom wordt een periode van drie maanden 
voorgesteld (Chris Davies).
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis en Miroslav Mikolášik

Amendement 677
Artikel 56, titel

Vaststelling van de in artikel 54, onder d), 
e) en f), bedoelde stoffen

Vaststelling van de in artikel 54, onder d) 
en e), bedoelde stoffen

Or. it

Motivering

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

Amendement ingediend door Guido Sacconi en Chris Davies

Amendement 678
Artikel 56, lid -1 (nieuw)

-1. De in artikel 54 onder (a), (b) en (c) 
bedoelde stoffen worden opgenomen in 
bijlage XIII bis. 

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 679
Artikel 56, lid -1 (nieuw)

-1. De in artikel 54 onder (a), (b) en (c) (c) 
bis en (c) ter bedoelde stoffen worden 
opgenomen in bijlage XIIIa 

Or. en
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Motivering

Staat in verband met het amendement van dezelfde indieners op artikel 54.
Om de transparantie te verhogen, stimulansen voor vrijwillige maatregelen bij de 
downstreamgebruikers en innoverende maatregelen in de richting van veiliger alternatieve te 
bieden, moeten alle stoffen, die als zeer zorgwekkend gelden, onverwijld op een lijst van 
stoffen die voor een vergunning in aanmerking komen, worden vermeld (dat wil zeggen 
bijlage XIII bis).
De stoffen waarvan bekend is dat zij voldoen aan de criteria, moeten onverwijld worden 
opgenomen. Voor de vermelding van stoffen die nog niet geïdentificeerd zijn, moet een 
procedure worden ingevoerd

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

Amendement 680
Artikel 56, lid 1

1. Voorafgaand aan eventuele aanbevelingen 
krachtens artikel 55, lid 3, wordt voor de 
vaststelling van de in artikel 54, onder d), e) 
en f), bedoelde stoffen de procedure van de 
leden 2 tot en met 7 van dit artikel toegepast.

1. Voorafgaand aan eventuele aanbevelingen 
krachtens artikel 55, lid 3, wordt voor de 
vaststelling van de in artikel 54, onder d) en
e), bedoelde stoffen de procedure van de 
leden 2 tot en met 7 van dit artikel toegepast.

Or. it

Motivering

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

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

Amendement 681
Artikel 56, lid 2

2. De Commissie kan het ECA verzoeken 
overeenkomstig bijlage XIV een dossier op 
te stellen voor stoffen die naar haar mening 
aan de criteria van artikel 54, onder d), e) en 
f), voldoen. Het ECA verspreidt het dossier 

2. De Commissie kan het ECA verzoeken 
overeenkomstig bijlage XIV een dossier op 
te stellen voor stoffen die naar haar mening 
aan de criteria van artikel 54, onder d) en e), 
voldoen. Het ECA verspreidt het dossier 
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onder de lidstaten. onder de lidstaten.

Or. it

Motivering

Zie motivering vorige amendement.

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

Amendement 682
Artikel 56, lid 3

3. Elke lidstaat kan overeenkomstig 
bijlage XIV een dossier opstellen voor 
stoffen die naar zijn mening aan de criteria 
van artikel 54, onder d), e) en f), voldoen en 
dat dossier naar het ECA zenden. Het ECA 
verspreidt het dossier onder de overige 
lidstaten.

3. Elke lidstaat kan overeenkomstig 
bijlage XIV een dossier opstellen voor 
stoffen die naar zijn mening aan de criteria 
van artikel 54, onder d) en e), voldoen en dat 
dossier naar het ECA zenden. Het ECA 
verspreidt het dossier onder de overige 
lidstaten.

Or. it

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 683
Artikel 56, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Binnen zes maanden na afronding 
van de registratie van bepaalde stoffen die 
voldoen aan de criteria van artikel 54, dient 
het Agentschap te besluiten, of ten aanzien 
van de door de registrant aangegeven 
vormen van gebruik nieuwe beperkingen of 
wijzigingen op de bestaande beperkingen 
overeenkomstig artikel VIII noodzakelijk
zijn. Wanneer het Agentschap tot de 
slotsom komt dat dergelijke beperkingen 
nodig zijn, beveelt het aan een 
beperkingsprocedure overeenkomstig de 
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artikelen 66 t/m 70 in te leiden. Wanneer 
het Agentschap daarentegen van mening is 
dat de door de registrant vermelde 
toepassingen correct worden gecontroleerd, 
beveelt het vrijstelling van deze 
beperkingen aan, met inachtneming van 
het gestelde in artikel 55, lid 2. Voor 
dergelijke vrijstellingen moeten besluiten 
worden genomen overeenkomstig de in 
artikel 130, lid 3 geschetste procedure. 
De eerste drie zinnen zijn niet van 
toepassing wanneer de stoffen reeds door 
het Agentschap als prioritair op te nemen 
stof overeenkomstig artikel 55, lid 3 werd 
aanbevolen.
De eerste drie zinnen zijn niet van 
toepassing wanneer het Agentschap 
vaststelt dat het voor deze stof ingediende 
registratiedossier voor een versnelde 
besluitvormingsprocedure onvoldoende 
gegevens behelst. Dit besluit moet aan de 
desbetreffende registrant worden 
meegedeeld. De registranten wordt verzocht 
binnen drie maanden hun standpunt te 
bepalen. Het Agentschap moet zijn besluit 
met inachtneming van dit standpunt 
actualiseren.
De door de registrant aangegeven 
toepassingen, waarvoor het Agentschap 
binnen de  periode van zes maanden geen 
aanbeveling overeenkomstig de tweede of 
de derde zin heeft gedaan, of geen besluit 
overeenkomstig de vijfde zin heeft 
genomen, zijn in de zin van artikel 55, lid 2 
vrijgesteld.

Or. fr

Motivering

Om het gebrek aan rechtszekerheid bij producenten, importeurs en gebruikers van stoffen op 
te heffen, wordt voorgesteld een speciale procedure vóór de aanbeveling van het Agentschap 
t.a.v. de vermelding van de stof terzake als prioritaire stof in bijlage XIII (Artikel 55, lid 3) in 
te voeren. Deze procedure moet gebaseerd zijn op een registratie die betrekking heeft op de 
vaststelling van de gebruiksdoeleinden die door de registrant moeten worden aangegeven 
(Artikel 9 bis, onder (iii)).
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De "versnelde procedure" kan alleen functioneren wanneer de vergunningsaanvraag 
voldoende informatie bevat om zo'n besluit mogelijk te maken. Wanneer de 
vergunningsaanvraag voldoet aan alle, in artikel 9 vermelde criteria, moet het Agentschap in 
staat zijn het noodzakelijke besluit overeenkomstig het voorgestelde artikel 55, lid 3 bis te 
nemen. Als dat niet het geval is, b.v. wanneer het beoordelingsproces nog niet is afgerond, 
zou de procedure voor opneming in bijlage XIII het passende instrument kunnen zijn.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 684
Artikel 55, lid 6

6. Het ECA legt bij ontvangst van 
opmerkingen van een andere lidstaat of op 
eigen initiatief het dossier binnen 15 dagen 
na het verstrijken van de in lid 4 bedoelde 
termijn van dertig dagen aan het Comité 
lidstaten voor.

6. Stoffen waarvan elk gebruik krachtens 
titel VIII of krachtens andere 
Gemeenschapswetgeving verboden of 
anderszins beperkt is en/of niet zijn 
vrijgesteld krachtens artikel 55, lid 2 of 55, 
lid 3 bis, worden niet in bijlage XIII 
opgenomen of worden daarin geschrapt 
overeenkomstig de procedure van artikel 
130, lid 3.
Stoffen waarvan de indeling 

overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG is 
gewijzigd en die niet langer voldoen aan de 
criteria van artikel 54, moeten uit bijlage 
XIII worden verwijderd overeenkomstig de 
procedure van artikel 130, lid 3. Dit geldt 
ook voor gevallen waarin een stof niet 
langer voldoet aan de criteria van bijlage 
XII als gevolg van nieuwe 
wetenschappelijke gegevens.

Or. fr

Motivering

Rekening moet worden gehouden met de volgende mogelijkheden:
- beperkingen van het gebruik in het kader van titel VIII en niet alleen maar het gebruik 

verbieden;
- uitzonderingen op het gebruik of categorieën van gebruik in overeenstemming met 

artikel 55, lid 2 of lid 3 bis; het heeft een zin stoffen in bijlage XIII te vermelden of 
deze in de lijst te laten staan, als hun gebruik verboden, beperkt of vrijgesteld is;

- het kan zijn dat de indeling van een stof - bijvoorbeeld van een categorie 1, 2 of 3 
CMR-stof - gewijzigd wordt, of dat een stof niet langer voldoet aan de criteria van 
bijlage XII als gevolg van nieuwe wetenschappelijke gegevens. In dergelijke gevallen 
moet de stof in kwestie uit bijlage XIII worden geschrapt.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 685
Artikel 56, lid 7

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

7. Indien het Comité lidstaten binnen dertig 
dagen na de voorlegging met 
gekwalificeerde meerderheid 
overeenstemming bereikt over het ECA de 
stof artikel 55, lid 3. Indien het Comité 
lidstaten geen overeenstemming met 
gekwalificeerde meerderheid bereikt, brengt 
het binnen dertig dagen na de voorlegging 
een advies uit. Het ECA zendt dat advies, 
met informatie over de
minderheidsstandpunten binnen het comité, 
binnen vijftien werkdagen aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Een besluit met gekwalificeerde meerderheid is passender.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 686
Artikel 56, lid 7

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

7. Indien het Comité lidstaten binnen dertig 
dagen na de voorlegging met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
overeenstemming bereikt dat de stof voldoet 
aan de vergunningscriteria en moet worden 
opgenomen in bijlage XIII b, beveelt het 
ECA de Commissie binnen vijftien 
werkdagen aan de stof in bijlage XIIIb op 
te nemen, zoals bepaald in artikel 55, lid 3. 
Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen bereikt, brengt 
het binnen dertig dagen na de voorlegging 
een advies uit. Het ECA zendt dat advies, 
met informatie over de 
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minderheidsstandpunten binnen het comité, 
binnen vijftien werkdagen aan de 
Commissie, zodat deze daarover een besluit 
kan nemen.

Or. it

Motivering

Aanvulling van amendement 57 van de rapporteur doordat duidelijk wordt gemaakt dat de 
Commissie een definitief besluit moet nemen als het Comité geen overeenstemming bereikt.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 687
Artikel 56, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. Stoffen die onlangs zijn ingedeeld en 
voldoen aan de criteria van artikel 54, 
letters (a), (b) en (c), en stoffen waarvan 
vaststaat dat zij voldoen aan de criteria van 
artikel 54 letters (d), (e) en (f), worden 
binnen drie maanden in bijlage XIIIa 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Aanvulling op amendement 52 van de rapporteur door invoering van een procedure tot 
opname in bijlage XIIIbis.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 688
Artikel 56, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. Stoffen die onlangs zijn ingedeeld en 
voldoen aan de criteria van artikel 54(a), 
(b) en (c), (ca) en (cb), en stoffen waarvan 
vaststaat dat zij voldoen aan de criteria van 
artikel 54 (d), (e) en (f), worden binnen een 
maand in bijlage XIIIa opgenomen. 
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Or. en

Motivering

Staat in verband met het amendement van dezelfde indieners op artikel 54.
Om de transparantie te verhogen, stimulansen voor vrijwillige maatregelen bij de 
downstreamgebruikers en innoverende maatregelen in de richting van veiliger alternatieve te 
bieden, moeten alle stoffen, die als zeer zorgwekkend gelden, onverwijld op een lijst van de 
vergunningskandidaten worden vermeld (dat wil zeggen bijlage XIII bis).
De stoffen waarvan bekend is dat zij voldoen aan de criteria, moeten onverwijld worden 
opgenomen. Voor de vermelding van stoffen die nog niet geïdentificeerd zijn, moet een 
procedure worden ingevoerd

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 689
Artikel 57, lid 1

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het nemen van besluiten over 
vergunningaanvragen overeenkomstig deze 
titel.

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het nemen van besluiten over 
vergunningaanvragen overeenkomstig deze 
titel. Op dergelijke besluiten moet het 
voorzorgsbeginsel worden toegepast.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 1, lid 3.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt en Anders Wijkman

Amendement 690
Artikel 57, lid 2

2. Een vergunning wordt verleend indien 
het risico voor de gezondheid van de mens 
of voor het milieu van het gebruik van een 
stof als gevolg van de in bijlage XIII 
vermelde intrinsieke eigenschappen 
afdoende wordt beheerst overeenkomstig 
bijlage I, punt 6, en overeenkomstig de 
documentatie in het chemische 
veiligheidsrapport van de aanvrager.

schrappen
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De Commissie neemt het volgende niet in 
aanmerking:
a) risico's voor de gezondheid van de mens 
en voor het milieu van emissies van de stof 
uit een installatie waarvoor overeenkomstig 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad  een 
vergunning is verleend;
b) risico's voor en via het aquatisch milieu 
van lozingen van de stof uit een puntbron 
die valt onder het vereiste inzake 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, en wetgeving die is 
vastgesteld krachtens artikel 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad ; 
c) risico's voor de gezondheid van de mens 
van het gebruik van een stof in een medisch 
hulpmiddel waarop Richtlijn 90/385/EEG 
van de Raad , Richtlijn 93/42/EEG van de 
Raad  of Richtlijn 98/79/EG van het 
Europees Parlement en de Raad  van 
toepassing is.

Or. en

Motivering

Het vergunningsvereiste zal alleen in een hoog niveau van bescherming resulteren indien het 
bewerkstelligt dat zeer zorgwekkende stoffen, daar waar dit mogelijk is, worden vervangen 
door geschikte alternatieve stoffen of technologieën. Handhaven van het alternatieve doel van 
'afdoende beheersing' van risico's zou erop neerkomen dat het gebruik en de introductie van 
zeer zorgwekkende stoffen in het milieu mogen doorgaan, ongeacht het sociaal-economisch of 
anderszins aanwezig nut van dit gebruik en van de beschikbaarheid van veiliger 
alternatieven. De uitzonderingen (artikel 57, lid 2 (a) en 59, lid 6 (a) voor het gebruik in 
IPPC-installaties vormen een ernstig probleem. De vergunningsprocedure zou namelijk 
kunnen worden ondergraven doordat belangrijke toepassingsgebieden van een stof ten gunste 
van een vergunningsprocedure, die niet vergelijkbaar is met REACH, worden uitgezonderd. 
De regeling van emissiegrenswaarden is geen passende maatregel voor bijzonder 
zorgwekkende chemische stoffen (met name PBT- en vPvB) en kan niet zorgen voor een hoge 
mate van bescherming van de volksgezondheid. Het gebruik van dergelijke stoffen in 
medische apparatuur kan indirecte gevolgen voor de gezondheid van de mens (en van het 
milieu) hebben, waaraan in de genoemde richtlijnen niet is gedacht (Jørgensen e.a.).

Het is een waarheid als een koe dat voorkomen beter is dan genezen. Vervanging moet 
derhalve voorrang hebben boven "adequate beheersing". Dat strookt ook met de bestaande 
voorschriften over de veiligheid van werknemers, biociden en bepaalde gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur. Los van het feit dat er principieel aan mag worden 
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getwijfeld of "adequate beheersing" wel mogelijk is, werkt dit concept noch bij persistente 
bioaccumulerende stoffen, noch bij genotoxinen, waarvoor er geen limieten bestaan. De hier 
genoemde wettelijke instrumenten houden helemaal geen rekening met het feit of vervangende 
stoffen beschikbaar zijn, en kunnen derhalve niet worden gelijkgesteld aan REACH (Schlyter 
e.a.).

Door het schrappen van deze tekst wordt een belangrijke verbetering aangebracht. Het is een 
ernstige fout om stoffen toe te staan, zolang zij "adequaat beheerst" worden. Dat bedreigt de 
efficiëntie en daarmee dus de geloofwaardigheid van de vergunning als vooruitstrevend 
wettelijk instrument te ondergraven. Het is ook onacceptabel dat de Commissie geen rekening 
mag houden met een aantal risico's voor het aquatisch milieu en de menselijke gezondheid 
(Sjoestedt).

Nadat duidelijk werd dat bij de vergunningen altijd rekening moet worden gehouden met de 
sociaal-economische gronden en beschikbaarheid van veiliger alternatieven, kan de afgifte 
van de vergunning verplicht worden gesteld. Vergunningen mogen alleen worden afgegeven 
wanneer er geen veiliger alternatieven zijn, een duidelijk maatschappelijke behoefte aan het 
gebruik bestaat en maatregelen ter vermindering van de blootstelling en de vrijkoming in het 
milieu zijn getroffen (Anders Wijkman).

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 691
Artikel 57, lid 2

2. Een vergunning wordt verleend indien het 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van een stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen afdoende wordt 
beheerst overeenkomstig bijlage I, punt 6, en 
overeenkomstig de documentatie in het 
chemische veiligheidsrapport van de 
aanvrager.

2. Een vergunning wordt verleend indien het 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van een stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen afdoende wordt 
beheerst overeenkomstig bijlage I, punt 6, en 
overeenkomstig de documentatie in het 
chemische veiligheidsrapport van de 
aanvrager en er geen veiliger alternatieven 
bestaan.

De Commissie neemt het volgende niet in 
aanmerking:
a) risico's voor de gezondheid van de mens 
en voor het milieu van emissies van de stof 
uit een installatie waarvoor overeenkomstig 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad  een 
vergunning is verleend;
b) risico's voor en via het aquatisch milieu 
van lozingen van de stof uit een puntbron 
die valt onder het vereiste inzake 
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voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, en wetgeving die is 
vastgesteld krachtens artikel 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad ; 
c) risico's voor de gezondheid van de mens 
van het gebruik van een stof in een medisch 
hulpmiddel waarop Richtlijn 90/385/EEG 
van de Raad, Richtlijn 93/42/EEG van de 
Raad  of Richtlijn 98/79/EG van het 
Europees Parlement en de Raad  van 
toepassing is.

Or. en

Motivering

Het vergunningsvereiste zal alleen in het nagestreefde hoge niveau van bescherming 
resulteren indien het bewerkstelligt dat zeer zorgwekkende stoffen daar waar dit mogelijk is 
worden vervangen door geschikte alternatieve stoffen of technologieën. Het handhaven van 
het alternatieve doel van 'afdoende beheersing' van risico's komt neer op akkoord gaan met 
voortzetting van het gebruik en het vrijkomen van zeer zorgwekkende stoffen in het milieu, los 
van de sociaal-economische redenen voor dat gebruik en los van de vraag of er veiliger 
alternatieven beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 692
Artikel 57, lid 2, alinea 1

2. Een vergunning wordt verleend indien het 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van een stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen afdoende wordt 
beheerst overeenkomstig bijlage I, punt 6, en 
overeenkomstig de documentatie in het 
chemische veiligheidsrapport van de 
aanvrager.

2. Een vergunning wordt verleend indien het 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van een stof 
als gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen afdoende wordt 
beheerst overeenkomstig bijlage I, punt 6, en 
overeenkomstig de documentatie in het 
chemische veiligheidsrapport van de 
aanvrager. Voor de doelstellingen van dit 
punt gelden industriële toepassingen met 
een geringe blootstelling en een gering 
risico als afdoende beheerst 
overeenkomstig bijlage I, punt 6 en 
behoeven deze niet op andere wijze te 
worden gedocumenteerd. Industrieel 
gebruik met geringe blootstelling en een 
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gering risico zijn vormen van gebruik, 
waarbij tot voldoening van de ter zake 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op 
wier grondgebied deze toepassingen 
voorkomen, het bewijs is geleverd dat het 
blootstellingsniveau van de desbetreffende 
stof voor de werknemers, alsmede lozingen, 
emissies of andere introducties van stoffen 
zo laag als technisch mogelijk is, worden 
gehouden.

Or. en

Motivering

Als minimummaatregel moet de verordening worden gewijzigd, wanneer de categorieën in 
artikel 54 (e) en (f) niet komen te vervallen, om ook bijzonder zorgwekkende stoffen 
vergunningsplichtig te maken en zeer duidelijk criteria en tests voor vPvB, chemische stoffen 
met een hormoonontregelende werking en "andere soortgelijke zorgwekkende stoffen" vast te 
stellen.

Artikel 57 regelt gedetailleerd hoe de Commissie vergunningen afgeeft of weigert. Dit artikel 
moet worden gewijzigd om een vergunning voor stoffen voor industrieel gebruik met een 
gering risico en een geringe blootstelling overeenkomstig bijlage I, punt 6, mogelijk te maken.

Dit artikel moet gewijzigd worden om een vergunning voor stoffen voor industrieel gebruik 
met een gering risico en een geringe blootstelling overeenkomstig bijlage I, punt 6 mogelijk te 
maken.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 693
Artikel 57, lid 2, letter a)

a) risico's voor de gezondheid van de mens 
en voor het milieu van emissies van de stof 
uit een installatie waarvoor overeenkomstig 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad een 
vergunning is verleend;

schrappen

Or. fr

Motivering

Conformiteit met de bepalingen van IPPC-richtlijn (richtlijn 96/61/EG) kan niet worden 
gebruikt als rechtvaardiging voor een automatische uitsluiting van risico's voor de 
gezondheid van de mens en het milieu in het kader van de REACH-vergunningsprocedure. 
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Conformiteit met de IPPC-richtlijn vormt geen waarborg voor conformiteit met REACH. 
Vergunningsaanvragen moeten per geval worden bekeken. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 694
Artikel 57, lid 2, letter b)

b) risico's voor en via het aquatisch milieu 
van lozingen van de stof uit een puntbron 
die valt onder het vereiste inzake 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, en wetgeving die is 
vastgesteld krachtens artikel 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad; 

schrappen

Or. fr

Motivering

Conformiteit met de bepalingen van IPPC-richtlijn (richtlijn 96/61/EG) kan niet worden 
gebruikt als bewijs voor een automatische uitsluiting van risico's voor de gezondheid van de 
mens en het milieu in het kader van de REACH-vergunningsprocedure. Conformiteit met de 
IPPC-richtlijn vormt geen waarborg voor conformiteit met REACH. Vergunningsaanvragen 
moeten per geval worden bekeken. 

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 695
Artikel 57, lid 3, inleidende formule

3. Indien krachtens lid 2 geen vergunning 
kan worden verleend, kan een vergunning 
worden verleend wanneer wordt aangetoond 
dat de sociaal-economische voordelen 
zwaarder wegen dan het risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
van het gebruik van de stof en geschikte 
alternatieve stoffen of technieken 
ontbreken. Hierover wordt besloten nadat de 
volgende elementen zijn overwogen:

3. Een vergunning kan worden verleend, 
wanneer er geen passende alternatieve 
stoffen of technologieën bestaan en 
wanneer wordt aangetoond dat de sociaal-
economische voordelen zwaarder wegen dan 
het risico voor de gezondheid van de mens 
of voor het milieu van het gebruik van de 
stof en geschikte alternatieve stoffen en 
wanneer maatregelen ter vermindering van 
die blootstelling worden vastgesteld.
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:
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Or. en

Motivering

De vergunningsprocedure is bedoeld voor zeer zorgwekkende stoffen. De autoriteiten moeten 
een speciale vergunning afgeven, voordat zo'n stof gebruikt mag worden. Het 
vervangingsbeginsel moet in deze bepalingen worden opgenomen. Om een vergunning te 
kunnen krijgen voor een stof moet eerst worden aangetoond dat andere alternatieven niet 
beschikbaar zijn. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 696
Artikel 57, lid 3, inleidende formule

3. Indien krachtens lid 2 geen vergunning 
kan worden verleend, kan een vergunning 
worden verleend wanneer wordt aangetoond 
dat de sociaal-economische voordelen 
zwaarder wegen dan het risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
van het gebruik van de stof en geschikte 
alternatieve stoffen of technieken ontbreken. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:

3. Een vergunning wordt verleend wanneer 
geschikte alternatieve stoffen of technieken 
ontbreken en wordt aangetoond dat de 
sociaal-economische voordelen aanzienlijk 
zwaarder wegen dan het risico voor de 
gezondheid van de mens o.a. van 
werknemers en kwetsbare 
bevolkingsgroepen of voor het milieu van 
het gebruik van de stof en wanneer
maatregelen worden genomen om de 
blootstelling, lozingen, emissies en 
verliezen aan het milieu te minimaliseren. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:

Or. en

Motivering

Hangt samen met de schrapping van artikel 57, lid 2 van dezelfde indieners. Zodra duidelijk 
is dat bij de verstrekking van vergunningen altijd gekeken wordt naar de sociaal-economische 
rechtvaardiging en de beschikbaarheid van alternatieven, kan de verstrekking van dergelijke 
vergunningen verplicht worden. Vergunningen moeten alleen worden verstrekt wanneer er 
geen veiliger alternatief is, wanneer het er duidelijke maatschappelijke behoefte aan het 
gebruik van de stof bestaat en wanneer er maatregelen zijn genomen om blootstelling en 
verliezen aan het milieu te minimaliseren.
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Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 697
Artikel 57, lid 3, inleidende formule

3. Indien krachtens lid 2 geen vergunning 
kan worden verleend, kan een vergunning 
worden verleend wanneer wordt aangetoond 
dat de sociaal-economische voordelen 
zwaarder wegen dan het risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
van het gebruik van de stof en geschikte 
alternatieve stoffen of technieken ontbreken. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:

3. Indien krachtens lid 2 geen vergunning 
kan worden verleend, kan een vergunning 
worden verleend wanneer wordt aangetoond 
dat de sociaal-economische voordelen 
zwaarder wegen dan het risico voor de 
gezondheid van de mens, met name van 
kwetsbare bevolkingsgroepen of voor het 
milieu van het gebruik van de stof en 
geschikte alternatieve stoffen of technieken 
ontbreken en wanneer maatregelen worden 
genomen om gecombineerde blootstelling 
en emissies in het milieu te beperken. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:

Or. en

Motivering

De burgers in de Europese Unie is duidelijk dat zij feitelijk worden blootgesteld aan een grote 
hoeveelheid verschillende mengsels van schadelijke stoffen. De kloof tussen de feitelijke 
blootstelling en hetgeen in laboratoria getest wordt zal altijd groot blijven. Vergunningen 
moeten dus alleen worden afgegeven wanneer er geen veiliger alternatieven of technologieën 
zijn en wanneer tevens een grote bereidheid aanwezig is om gevaarlijke combinaties van 
schadelijke stoffen te verminderen of weg te nemen. 

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 698
Artikel 57, lid 3, inleidende formule

3. Indien krachtens lid 2 geen vergunning 
kan worden verleend, kan een vergunning 
worden verleend wanneer wordt aangetoond 
dat de sociaal-economische voordelen 
zwaarder wegen dan het risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
van het gebruik van de stof en geschikte 
alternatieve stoffen of technieken ontbreken. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:

3. Een vergunning wordt verleend wanneer 
wordt aangetoond dat de sociaal-
economische voordelen zwaarder wegen dan 
het risico voor de gezondheid van de mens 
of voor het milieu van het gebruik van de 
stof en geschikte alternatieve stoffen of 
technieken ontbreken, en wanneer 
maatregelen worden genomen om de 
blootstelling, lozingen, emissies en 
verliezen aan het milieu te minimaliseren. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
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elementen zijn overwogen:

Or. en

Motivering

Nadat duidelijk werd dat bij de vergunningen altijd rekening moet worden gehouden met de 
sociaal-economische gronden alsmede beschikbaarheid van veiliger alternatieven, kan de 
afgifte van de vergunning verplicht worden gesteld. Vergunningen mogen alleen worden 
afgegeven wanneer er geen veiliger alternatieven zijn, een duidelijk maatschappelijke 
behoefte voor het gebruik bestaat en maatregelen ter vermindering van de blootstelling en de 
vrijkoming in het milieu zijn getroffen.

Amendement ingediend door John Bowis en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 699
Artikel 57, lid 3, letter b)

b) de sociaal-economische voordelen van het 
gebruik van de stof en de sociaal-
economische gevolgen van de weigering om 
een vergunning te verlenen, zoals 
aangetoond door de aanvrager of andere 
belanghebbenden;

b) de sociaal-economische voordelen van het 
gebruik van de stof en de sociaal-
economische en andere gevolgen in 
verband met de duurzaamheid van de 
weigering om een vergunning te verlenen, 
zoals aangetoond door de aanvrager of 
andere belanghebbenden;

Or. en

Motivering

De uitdrukking "sociaal-economisch" slaat niet per se op de volledige beoordeling van de 
gevolgen waaraan gedacht moet worden. Bij de beoordeling van gevolgen die de 
duurzaamheid betreffen, zouden onder meer factoren als efficiëntie van het gebruik van 
hulpbronnen, energie-efficiëntie, efficiëntie ten aanzien van broeikasgassen, optimale 
afvalvermindering en recycling een rol kunnen spelen.

Amendement ingediend door John Bowis en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 700
Artikel 57, lid 3, letter d)

d) de beschikbare informatie over de risico's 
voor de gezondheid of het milieu van 
eventuele alternatieve stoffen of technieken.

d) de beschikbare informatie over de risico's 
voor de gezondheid of het milieu en de 
sociaal-economische gevolgen en andere 
duurzaamheidsrelevante gevolgen in 
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verband met het gebruik van eventuele 
alternatieve stoffen of technieken.

Or. en

Motivering

Met het oog op de coherentie moet ook informatie over de sociaal-economische en 
duurzaamheidsgerelateerde gevolgen van alternatieve stoffen of technologieën worden 
vereist.

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

Amendement 701
Artikel 57, lid 4

4. Er wordt geen vergunning voor een 
bepaald gebruik verleend indien dat zou 
betekenen dat een in bijlage XVI vermelde 
beperking wordt versoepeld.

schrappen

Or. it

Motivering

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

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann en Anne Ferreira

Amendement 702
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende 

6. Vergunningen zijn onderhevig aan 
toetsingsperiodes en aan bepaalde 
termijnen.
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vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

Or. fr

Motivering

Zonder een regelmatige toetsing ontbreekt de stimulans voor innovatie en het onderzoek van 
alternatieve oplossingen.

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

Amendement 703
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende 
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. 

Or. it

Motivering

Er is geen behoefte aan een tijdlimiet omdat besluiten over de afgifte van vergunningen nu al 
op elk tijdstip herzien, aangepast of zelfs geannuleerd kunnen worden. Een tijdlimiet betekent 
slechts een extra belasting voor ondernemingen en autoriteiten. Dit amendement houdt 
verband met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 704
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

6. Aan vergunningen worden
herbeoordelingstermijnen en de indiening 
van vervangingsplannen verbonden en 
eventueel andere voorwaarden met inbegrip 
van toezicht. Aan  vergunningen wordt een 
termijn van maximaal zeven jaar verbonden
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Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 61.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 705
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende 
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

6. Aan vergunningen worden
herbeoordelingstermijnen en de indiening 
van vervangingsplannen verbonden en 
eventueel andere voorwaarden met inbegrip 
van toezicht. Aan  vergunningen wordt een 
termijn van maximaal vijf jaar verbonden.

Or. en

Motivering

Gelijk aan amendement 61 van de heer Sacconis. Het is noodzakelijk een termijn voor de 
vergunning vast te leggen. Soortgelijke bepalingen zijn in wettelijke voorschriften voor 
biociden en voor genetisch gewijzigde organismen te vinden. Dat vormt ook een stimulans 
voor innovatie en de ontwikkeling van veiliger alternatieven.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 706
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn
verbonden.

6. Aan vergunningen worden
herbeoordelingstermijnen en vereisten voor 
een vervangingsplan verbonden, en
eventueel andere voorwaarden, met inbegrip 
van vereisten inzake toezicht, worden 
verbonden. Aan vergunningen wordt een
termijn van maximaal 5 jaar verbonden.

Or. en

Motivering

Aan alle vergunningen moeten redelijkerwijs termijnen worden verbonden, omdat een 
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geregelde herbeoordeling de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en 
bevordert) (bijv. rekening houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-
economische voordelen en beschikbaarheid van alternatieven). Alle vergunningen moeten een 
tijdelijk karakter hebben en regelmatig in termijnen van maximaal vijf jaar worden getoetst, 
afhankelijk van het feit hoever de ontwikkeling van veiliger alternatieven of technologieën 
gevorderd is. Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat het momentum voor de introductie 
van veiliger alternatieven (innovatie) verloren. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 707
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

6. Aan vergunningen worden 
herbeoordelingstermijnen en de indiening 
van vervangingsplannen verbonden en 
eventueel andere voorwaarden met inbegrip 
van toezicht. Aan vergunningen wordt een 
termijn van maximaal drie jaar verbonden.

Or. en

Motivering

Sterkt de benadering van de rapporteur in amendement 61. Vergunningen moeten een tijdelijk 
karakter hebben om innovatie te stimuleren.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 708
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende 
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende 
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

Or. nl
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Motivering

Aan een vergunning wordt altijd een termijn verbonden.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 709
Artikel 57, lid 7, letter c bis) (nieuw)

c bis) de periode waarvoor de vergunning 
wordt verstrekt;

Or. en

Motivering

Alle vergunningen moeten een tijdelijk karakter hebben, omdat een geregelde herbeoordeling 
de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) (bijv. rekening 
houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische voordelen en 
beschikbaarheid van alternatieven). Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat het 
momentum voor de introductie van veiliger alternatieven (innovatie) verloren. Een 
vervangingsplan maakt deel uit van elke vergunning.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 710
Artikel 57, lid 7, letter d)

d) eventuele aan de vergunning verbonden 
voorwaarden;

d) de aan de vergunning verbonden 
voorwaarden;

Or. en

Motivering

Zie de motivering hierboven.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 711
Artikel 57, lid 7, letter e)
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e) een eventuele herbeoordelingstermijn; e) de herbeoordelingstermijn;

Or. en

Motivering

Alle vergunningen moeten een tijdelijk karakter hebben, omdat een geregelde herbeoordeling 
de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) (bijv. rekening 
houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische voordelen en 
beschikbaarheid van alternatieven). Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat het 
momentum voor de introductie van veiliger alternatieven (innovatie) verloren. Een 
vervangingsplan maakt deel uit van elke vergunning (Schlyter e.a.).

Houdt verband met het amendement op artikel 57, lid 6 (Ferreira).

Aan alle vergunningen moeten termijnen worden verbonden, omdat een geregelde 
herbeoordeling de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) 
(bijv. rekening houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische 
voordelen en beschikbaarheid van alternatieven). Alle vergunningen moeten een tijdelijk 
karakter hebben en regelmatig in termijnen van maximaal vijf jaar worden getoetst, 
afhankelijk van het feit hoever de ontwikkeling van veiliger alternatieven of technologieën 
gevorderd is. Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat het momentum voor de introductie 
van veiliger alternatieven (innovatie) verloren. (Honeyball).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 712
Artikel 57, lid 7, letter f)

f) een eventuele toezichtregeling. f) de toezichtregeling.

Or. en

Motivering

Alle vergunningen moeten een tijdelijk karakter hebben, omdat een geregelde herbeoordeling 
de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) (bijv. rekening 
houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische voordelen en 
beschikbaarheid van alternatieven). Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat het 
momentum voor de introductie van veiliger alternatieven (innovatie) verloren. Een 
vervangingsplan maakt deel uit van elke vergunning (Schlyter e.a.).
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund, Riitta Myller en Mary Honeyball

Amendement 713
Artikel 57, lid 7, letter f bis) (nieuw)

f bis) het vervangingsplan.

Or. en

Motivering

Aan alle vergunningen moeten termijnen worden verbonden, omdat een geregelde 
herbeoordeling de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) 
(bijv. rekening houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische 
voordelen en beschikbaarheid van alternatieven). Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat 
het momentum voor de introductie van veiliger alternatieven (innovatie) verloren. Een 
vervangingsplan moet verplicht onderdeel uitmaken van elke vergunning.

Aan alle vergunningen moeten termijnen worden verbonden, omdat een geregelde 
herbeoordeling de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) 
(bijv. rekening houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische 
voordelen en beschikbaarheid van alternatieven). Alle vergunningen moeten een tijdelijk 
karakter hebben en regelmatig in termijnen van maximaal vijf jaar worden getoetst, 
afhankelijk van het feit hoever de ontwikkeling van veiliger alternatieven of technologieën 
gevorderd is. Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat het momentum voor de introductie 
van veiliger alternatieven (innovatie) verloren (Jørgensen e.a. + Mary Honeyball).

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 714
Artikel 57, lid 8

8. Niettegenstaande de eventuele 
voorwaarden van een vergunning zorgt de 
houder van de vergunning ervoor dat de 
blootstelling tot het laagste technisch 
haalbare niveau wordt beperkt. 

Schrappen

Or. fr

Motivering

Lid 8 strookt niet met de risicobeoordeling en moet worden geschrapt. Er wordt een 
vergunning afgegeven wanneer de risicobeoordeling aantoont dat het risico voor de 
gezondheid van de mens en/of het milieu, dat voortvloeit uit de blootstelling, adequaat kan 
worden beheerst. Daaruit resulteert dat de verplichting om de blootstelling tot een minimum 
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te beperken juridische en economische onduidelijkheid in het leven roept.

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 715
Artikel 57, lid 8

8. Niettegenstaande de eventuele 
voorwaarden van een vergunning zorgt de 
houder van de vergunning ervoor dat de 
blootstelling tot het laagste technisch 
haalbare niveau wordt beperkt.

8. Niettegenstaande de eventuele 
voorwaarden van een vergunning zorgt de 
houder van de vergunning ervoor dat de 
blootstelling tot het laagste technisch 
haalbare en economisch duurzame niveau 
wordt beperkt.

Or. it

Motivering

Bij de maatregelen die moeten worden genomen om de blootstellingsniveaus te beperken moet 
ook rekening worden gehouden met het economisch potentieel. Dit amendement houdt 
verband met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen.

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

Amendement 716
Artikel 58, lid 1

1. Overeenkomstig artikel 57, lid 3, 
verleende vergunningen waaraan een 
termijn is verbonden, worden als geldig 
beschouwd totdat de Commissie een besluit 
over een nieuwe aanvraag neemt, mits de 
houder van de vergunning binnen
18 maanden voor het verstrijken van de 
termijn een nieuwe aanvraag indient. 
Behoudens de tweede, derde en vierde 
alinea kan de aanvrager, in plaats van voor 
de nieuwe aanvraag alle elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag opnieuw in te 
dienen, uitsluitend het nummer van de 
huidige vergunning vermelden.

schrappen
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Indien hij niet kan aantonen dat het risico 
afdoende wordt beheerst, dient hij 
bijgewerkte versies in van de sociaal-
economische analyse, de analyse van de 
alternatieven en het vervangingsplan in de 
oorspronkelijke aanvraag.
Indien hij nu kan aantonen dat het risico 
afdoende wordt beheerst, dient hij een 
bijgewerkte versie van het chemische 
veiligheidsrapport in.
Indien andere elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag zijn gewijzigd, 
dient hij eveneens bijgewerkte versies van 
die elementen in.

Or. it

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 57, lid 6 zijn de geschetste termijn en de 
procedure niet nodig. Besluiten over een vergunning kunnen altijd op elk moment herzien, 
gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. Een tijdlimiet zou alleen maar een extra belasting 
vormen voor ondernemingen en autoriteiten. Dit amendement houdt verband met de andere 
amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen. 

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 717
Artikel 58, lid 1

1. Overeenkomstig artikel 57, lid 3, 
verleende vergunningen waaraan een 
termijn is verbonden, worden als geldig 
beschouwd totdat de Commissie een besluit 
over een nieuwe aanvraag neemt, mits de 
houder van de vergunning binnen 
18 maanden voor het verstrijken van de 
termijn een nieuwe aanvraag indient. 
Behoudens de tweede, derde en vierde alinea 
kan de aanvrager, in plaats van voor de 
nieuwe aanvraag alle elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag opnieuw in te 
dienen, uitsluitend het nummer van de 
huidige vergunning vermelden.

1. Vergunningen worden als geldig 
beschouwd totdat de Commissie een besluit 
over een nieuwe aanvraag neemt, mits de 
houder van de vergunning binnen 
18 maanden voor het verstrijken van de 
termijn een nieuwe aanvraag indient. 
Behoudens de tweede, derde en vierde alinea 
kan de aanvrager, in plaats van voor de 
nieuwe aanvraag alle elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag opnieuw in te 
dienen, uitsluitend het nummer van de 
huidige vergunning vermelden.
Hij dient bijgewerkte versies in van de 
sociaal-economische analyse, de analyse van 
de alternatieven en het vervangingsplan in 



AM\565935NL.doc 77/94 PE 357.823v01-00

NL

de oorspronkelijke aanvraag.

Indien hij niet kan aantonen dat het risico 
afdoende wordt beheerst, dient hij 
bijgewerkte versies in van de sociaal-
economische analyse, de analyse van de 
alternatieven en het vervangingsplan in de 
oorspronkelijke aanvraag.
Indien hij nu kan aantonen dat het risico 
afdoende wordt beheerst, dient hij een 
bijgewerkte versie van het chemische 
veiligheidsrapport in.
Indien andere elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag zijn gewijzigd, 
dient hij eveneens bijgewerkte versies van 
die elementen in.

Or. en

Motivering

Alle vergunningen moeten een tijdelijk karakter hebben. Daarom moet ook dit artikel worden 
gewijzigd. In het Commissievoorstel staan twee procedures voor een vergunning. Het systeem 
wordt duidelijker wanneer er slechts één procedure is. 

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 718
Artikel 58, lid 1

1. Overeenkomstig artikel 57, lid 3, 
verleende vergunningen waaraan een 
termijn is verbonden, worden als geldig 
beschouwd totdat de Commissie een besluit 
over een nieuwe aanvraag neemt, mits de 
houder van de vergunning binnen 
18 maanden voor het verstrijken van de 
termijn een nieuwe aanvraag indient. 
Behoudens de tweede, derde en vierde alinea 
kan de aanvrager, in plaats van voor de 
nieuwe aanvraag alle elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag opnieuw in te 
dienen, uitsluitend het nummer van de 
huidige vergunning vermelden.

1. Vergunningen worden als geldig 
beschouwd totdat de Commissie een besluit 
over een nieuwe aanvraag neemt, mits de 
houder van de vergunning binnen 
18 maanden voor het verstrijken van de 
termijn een nieuwe aanvraag indient. 
Behoudens de tweede, derde en vierde alinea 
kan de aanvrager, in plaats van voor de 
nieuwe aanvraag alle elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag opnieuw in te 
dienen, uitsluitend het nummer van de 
huidige vergunning vermelden.

Indien hij niet kan aantonen dat het risico 
afdoende wordt beheerst, dient hij 

Hij of zij dient bijgewerkte versies in van de 
sociaal-economische analyse, de analyse van 
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bijgewerkte versies in van de sociaal-
economische analyse, de analyse van de 
alternatieven en het vervangingsplan in de 
oorspronkelijke aanvraag.

de alternatieven en het vervangingsplan in 
de oorspronkelijke aanvraag.

Indien hij nu kan aantonen dat het risico 
afdoende wordt beheerst, dient hij een 
bijgewerkte versie van het chemische 
veiligheidsrapport in.
Indien andere elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag zijn gewijzigd, 
dient hij eveneens bijgewerkte versies van 
die elementen in.

Indien andere elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag zijn gewijzigd, 
dient hij of zij eveneens bijgewerkte versies 
van die elementen in.

Or. en

Motivering

Dit amendement behoort tot een pakket amendementen waarmee de vervanging en de 
zorgvuldigheidsplicht moeten worden versterkt.

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

Amendement 719
Artikel 58, lid 3, alinea 2

In gevallen waarin een ernstig en direct
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu bestaat, kan de Commissie 
de vergunning hangende de herbeoordeling 
schorsen met inachtneming van de 
evenredigheid. 

In gevallen waarin een  risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
bestaat, kan de Commissie de vergunning 
hangende de herbeoordeling schorsen met 
inachtneming van de evenredigheid. 

Or. it

Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van "ernstig en direct" risico. Daarom moet de 
Commissie besluiten, op grond van bepaalde criteria, of zij tijdens de herziening al dan niet 
de vergunning zal opschorten. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen 
op de artikelen van titel VII: Vergunningen.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 720
Artikel 58, lid 4

4. Indien niet wordt voldaan aan een 
milieukwaliteitsnorm als bedoeld in 
Richtlijn 96/61/EG, kunnen de voor het 
gebruik van de betrokken stof verleende 
vergunningen opnieuw worden bezien.

schrappen

Or. en

Motivering

Houdt verband met het schrappen van artikel 57, lid 2 door dezelfde indieners.

Wanneer de normen voor milieukwaliteit overeenkomstig richtlijn 96/61/EG of de 
milieudoelstellingen van richtlijn 2000/60/EG van de vergunningseisen worden uitgezonderd, 
is het ook niet nodig deze toetsingsclausule op te nemen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 721
Artikel 58, lid 5

5. Indien niet wordt voldaan aan de 
milieudoelstellingen als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2000/60/EG, 
kunnen de voor het gebruik van de 
betrokken stof in het betrokken 
stroomgebied verleende vergunningen 
opnieuw worden bezien.

schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering hierboven.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 722
Artikel 59, lid 4, letter d bis) (nieuw)
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d bis) een analyse van de alternatieven, 
rekening houdend met hun risico's en de 
technische en financiële haalbaarheid van 
vervanging, vergezeld van een 
vervangingsplan, inclusief onderzoek en 
ontwikkeling, en een tijdschema 
betreffende de door de aanvrager 
voorgestelde maatregelen.

Or. en

Motivering

Alle vergunningsaanvragen moeten automatisch een vervangingsplan behelzen, zodat het 
momenten voor de ontwikkeling van veiliger alternatieven bewaard blijft.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 723
Artikel 59, lid 5

5. De aanvraag kan het volgende bevatten:
a) een overeenkomstig bijlage XV 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;

d bis) een overeenkomstig bijlage XV 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;

b) een analyse van de alternatieven, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, 
waarin de risico's van die alternatieven en de 
technische en economische haalbaarheid van 
vervanging worden beoordeeld, waarbij in 
voorkomend geval een vervangingsplan 
wordt gevoegd en een tijdschema voor de 
door de aanvrager voorgestelde maatregelen.

d ter) een analyse van de alternatieven, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, 
waarin de risico's van die alternatieven en de 
technische en economische haalbaarheid van 
vervanging worden beoordeeld, waarbij in 
voorkomend geval een vervangingsplan 
wordt gevoegd en een tijdschema voor de 
door de aanvrager voorgestelde maatregelen.

Or. en

Motivering

Gelijk aan amendement 66 van de heer Sacconis. In het Commissievoorstel staan twee 
procedures voor de vergunning. Het systeem is duidelijker wanneer er maar een is. Met dit 
amendement worden de beide procedures samengevoegd.
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Thomas Ulmer en Elisabeth Jeggle

Amendement 724
Artikel 59, lid 5, letter b)

b) een analyse van de alternatieven, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, 
waarin de risico's van die alternatieven en 
de technische en economische 
haalbaarheid van vervanging worden 
beoordeeld, waarbij in voorkomend geval 
een vervangingsplan wordt gevoegd en een 
tijdschema voor de door de aanvrager 
voorgestelde maatregelen.

schrappen

Or. en

Motivering

Uitvoering is niet haalbaar. Producenten vragen informatie en gegevens te verstrekken over 
producten van een concurrent is nutteloos omdat, in sommige gevallen, de informatie over 
bepaalde alternatieven bij deze fabrikanten zelfs niet bekend is. Dit amendement houdt 
verband met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: Vergunningen (Vernola 
e.a.).

Uitvoering is niet haalbaar. Van de producenten moet niet worden verlangd dat zij informatie 
en gegevens verstrekken over producten van een concurrent, omdat zij niet per se toegang tot 
informatie over mogelijke vervangende stoffen hebben, die in sommige gevallen niet eens 
door de desbetreffende producent worden vervaardigd (Ulmer e.a.).

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 725
Artikel 59, lid 6

6. De aanvraag bevat niet het volgende:
a) de risico's voor de gezondheid van de 
mens en voor het milieu van emissies van 
de stof uit een installatie waarvoor 
overeenkomstig Richtlijn 96/61/EG een 
vergunning is verleend;
b) de risico's voor en via het aquatisch 
milieu van lozingen van de stof uit een 

schrappen
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puntbron die valt onder het vereiste inzake 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, en wetgeving die is 
goedgekeurd krachtens artikel 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG;
c) de risico's voor de gezondheid van de 
mens van het gebruik van een stof in een 
medisch hulpmiddel waarop Richtlijn 
90/385/EEG, 93/42/EEG of 98/79/EG van 
toepassing is.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat bij de vergunningsaanvragen uitgebreid rekening wordt gehouden met 
de risico's voor de gezondheid van de mens en het milieu. Regulering van de 
emissiegrenswaarden is geen passende maatregel voor bijzonder zorgwekkende chemische 
stoffen (met name PBT en vPvB) kan geen hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens en het milieu waarborgen. Het gebruik van dit soort stoffen in medische apparatuur 
kan indirecte gevolgen voor de menselijke gezondheid (en voor het milieu) hebben waar in de 
genoemde richtlijnen niet aan gedacht is (Jørgensen e.a.).

In de hier genoemde wettelijke instrumenten wordt de beschikbaarheid van vervangende 
stoffen niet genoemd. Daarom zijn de maatregelen ter vermindering van de gevaren die van 
de onder deze richtlijnen vallende stoffen uitgaan, niet passend en stroken ook niet met de 
beoogde versterking van de vergunning. De uitzondering voor installaties waarvoor een 
vergunning is afgegeven overeenkomstig richtlijn 96/61/EG, is bijzonder problematisch 
omdat in deze richtlijn helemaal geen rekening wordt gehouden met het specifieke probleem 
van persistent en bioaccumulerende stoffen (Schlyter e.a.).

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 726
Artikel 59, lid 6, letter a)

a) de risico's voor de gezondheid van de 
mens en voor het milieu van emissies van 
de stof uit een installatie waarvoor 
overeenkomstig Richtlijn 96/61/EG een 
vergunning is verleend;

schrappen

Or. fr
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Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 57, lid 2 onder a).

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 727
Artikel 59, lid 6, letter b)

b) de risico's voor en via het aquatisch 
milieu van lozingen van de stof uit een 
puntbron die valt onder het vereiste inzake 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, en wetgeving die is 
goedgekeurd krachtens artikel 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG;

schrappen

Or. fr

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 57, lid 2 onder b).

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

Amendement 728
Artikel 61, lid 2

2. Het ECA stelt op zijn website algemene 
informatie beschikbaar over het gebruik 
waarvoor aanvragen zijn ontvangen, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid 
overeenkomstig artikel 116, en vermeldt 
daarbij de uiterste termijn waarbinnen 
belanghebbende derden informatie over 
alternatieve stoffen of technieken kunnen 
indienen.

2. Het ECA stelt op zijn website algemene 
informatie beschikbaar over het gebruik 
waarvoor aanvragen zijn ontvangen, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid 
overeenkomstig artikel 116.

Or. en

Motivering

Van derde partijen mag niet worden verwacht dat deze informatie over alternatieve stoffen of 
technologieën verstrekken, omdat ontwikkeling en omzetting aan de markt moet worden 
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overgelaten.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 729
Artikel 61, lid 3

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 59 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
nadere informatie te verstrekken om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 59. Elk comité 
houdt tevens rekening met informatie die 
door derden is verstrekt.

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 59 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
nadere informatie te verstrekken om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 59. Elk comité 
houdt tevens rekening met informatie die 
door derden is verstrekt en kan deze zo 
nodig om verdere informatie verzoeken.
Wanneer een comité besluit of beide 
comités besluiten dat extra informatie over 
alternatieve stoffen of technologieën nodig 
is, kunnen zij een studie over de 
beschikbare alternatieven uitbesteden. Een 
dergelijke studie wordt betaald uit de door 
het Agentschap vastgestelde vergoeding 
voor een vergunning.

Or. en

Motivering

De comités van het Agentschap moeten bij de vergaring van informatie flexibeler zijn en 
zouden onafhankelijke verslagen over mogelijke vervangende stoffen moeten kunnen 
aanbesteden. Deze extra informatie zou de comités ter beschikking staan wanneer zij een 
bepaalde vergunningsaanvraag behandelen. Volgens de geldende wettelijke voorschriften 
moeten de deskundigen van de lidstaten reeds vaststellen of veiliger alternatieven 
beschikbaar zijn. Omdat de comités van het Agentschap tien maanden de tijd hebben voor het 
opstellen van hun besluiten, moet het mogelijk zijn binnen deze periode een studie over 
alternatieven op te stellen.
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 730
Artikel 61, lid 3

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 59 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
nadere informatie te verstrekken om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 59. Elk comité 
houdt tevens rekening met informatie die 
door derden is verstrekt.

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 59 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
nadere informatie te verstrekken om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 59. Elk comité 
houdt tevens rekening met informatie die 
door derden is verstrekt en kan zo nodig 
informatie inwinnen bij andere bronnen of 
onafhankelijke studies. Met name in het 
geval van vervangende stoffen en nieuwe 
technologieën kan deze informatie voor een 
korte periode in opdracht worden gegeven 
bij een door de lidstaten erkende externe 
bron of een gerenommeerde 
wetenschappelijk instelling. De uitgaven 
kunnen worden gedekt door het 
Agentschap en uit de desbetreffende, 
daarvoor beschikbaar gestelde middelen 
(artikel 59, lid 7).

Or. el

Motivering

Dit amendement kan nuttig zijn omdat een grondiger onderzoek naar mogelijke alternatieve 
stoffen (gedurende de vergunningsprocedure) een hulp kan zijn voor het MKB. Besluiten 
worden aangenomen op grond van optimale informatie. Wanneer onafhankelijke studies 
worden uitgevoerd door onafhankelijke adviseurs, kan de informatie worden doorgegeven 
aan kleine producenten (in dit geval kleine en middelgrote bedrijven in de chemische sector).

Amendement ingediend door Mary Honeyball en Anders Wijkman

Amendement 731
Artikel 61, lid 3

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 59 

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 59 
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vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
nadere informatie te verstrekken om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 59. Elk comité 
houdt tevens rekening met informatie die 
door derden is verstrekt.

vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
nadere informatie te verstrekken om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 59. Elk comité 
houdt tevens rekening met informatie die 
door derden is verstrekt en kan deze 
eventueel om verdere informatie vragen. 
Wanneer een comité besluit of beide 
comités besluiten dat aanvullende 
informatie nodig is over alternatieve stoffen 
of technologieën, kunnen zij een adviseur 
of een autoriteit in een lidstaat opdracht 
geven een kortlopende studie over 
beschikbare alternatieven te verrichten. Dit 
onderzoek wordt betaald uit de door het 
Agentschap vastgelegde vergoeding voor 
een vergunning (artikel 59, lid 7).

Or. en

Motivering

De comités van het Agentschap moeten bij de vergaring van informatie flexibeler zijn en 
zouden onafhankelijke verslagen over mogelijke vervangende stoffen moeten kunnen 
aanbesteden. Deze extra informatie zou de comités ter beschikking staan wanneer zij een 
bepaalde vergunningsaanvraag behandelen. Volgens de geldende wettelijke voorschriften 
moeten deskundigen op het niveau van de lidstaten reeds vaststellen of veiliger alternatieven 
beschikbaar zijn. Omdat de comités van het Agentschap tien maanden de tijd hebben voor het 
opstellen van hun besluiten, moet het mogelijk zijn binnen deze periode een studie over 
alternatieven op te stellen.

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

Amendement 732
Artikel 61, lid 5, alinea 3

Indien de aanvrager opmerkingen wenst te 
maken, stuurt hij binnen twee maanden na 
ontvangst van het ontwerpadvies zijn 
schriftelijke argumentatie naar het ECA. 
Binnen twee maanden na ontvangst van de 
schriftelijke argumentatie nemen de comités 
de opmerkingen in overweging en stellen zij 

Indien de aanvrager opmerkingen wenst te 
maken, stuurt hij binnen twee maanden na 
ontvangst van het ontwerpadvies zijn 
schriftelijke argumentatie naar het ECA. 
Binnen twee maanden na ontvangst van de 
schriftelijke argumentatie nemen de comités 
de opmerkingen in overweging en stellen zij 
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hun definitieve adviezen vast, waarbij zij,
indien dit passend is, rekening houden met 
de argumentatie. Binnen een termijn van nog 
eens 15 dagen zendt het ECA de adviezen, 
waaraan het de schriftelijke argumentatie als 
aanhangsel toevoegt, naar de Commissie, de 
lidstaten en de aanvrager.

hun definitieve adviezen vast, waarbij zij 
rekening houden met de argumentatie. 
Binnen een termijn van nog eens 15 dagen 
zendt het ECA de adviezen, waaraan het de 
schriftelijke argumentatie als aanhangsel 
toevoegt, naar de Commissie, de lidstaten en 
de aanvrager.

Or. en

Motivering

Er moet in ieder geval rekening worden gehouden met de opmerkingen van de aanvrager en 
niet slechts eventueel.

In de bijlagen kunnen bedrijfsgeheimen staan, die uit oogpunt bescherming van deze 
geheimen niet mogen worden gepubliceerd. 

Staat in verband met het amendement op artikel 69.

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

Amendement 733
Artikel 61, lid 6

6. Het ECA maakt op zijn website 
overeenkomstig artikel 116 de niet-
vertrouwelijke delen van zijn adviezen en de 
eventuele bijbehorende aanhangsels
openbaar.

6. Het ECA maakt op zijn website 
overeenkomstig artikel 116 de niet-
vertrouwelijke delen van zijn adviezen 
openbaar.

Or. en

Motivering

Zie de motivering hierboven. 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 734
Artikel 61, lid 6

6. Het ECA maakt op zijn website 
overeenkomstig artikel 116 de niet-

6. Het ECA maakt op hetzelfde tijdstip 
waarop het deze meedeelt aan de 
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vertrouwelijke delen van zijn adviezen en de 
eventuele bijbehorende aanhangsels 
openbaar.

aanvrager, op zijn website overeenkomstig 
artikel 116 de niet-vertrouwelijke delen van 
zijn adviezen en de eventuele bijbehorende 
aanhangsels openbaar.

Or. it

Motivering

Krachtens de door de Commissie voorgestelde procedure wordt alleen de aanvrager van een 
vergunning op de hoogte gesteld van het feit of de vergunning al dan niet wordt toegekend. 
Daarom zou het gevaar bestaan dat de producent een periode, gedurende welke alleen híj 
weet dat de vergunning is geweigerd, gebruikt om de verboden stof of producten die deze stof 
bevatten, aan detaillisten te leveren, om de verantwoordelijkheid af te wentelen, zolang het 
verbod nog niet van kracht is.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 735
Artikel 62

Verplichtingen van houders van een 
vergunning

Informatievoorschriften voor 
vergunningplichtige stoffen

Alvorens een stof voor een bepaald 
toegelaten gebruik in de handel te brengen, 
vermelden de houders van de vergunning 
het nummer van de vergunning op het 
etiket.

Alle stoffen en preparaten die voldoen aan 
de in artikel 54 bedoelde voorwaarden 
worden van een etiket voorzien en gaan op 
elk moment vergezeld van een 
veiligheidsinformatieblad. Op het etiket 
staan vermeld:
a) de naam van de stof,
b) het feit dat de stof is opgenomen in 
bijlage XIII en
c) elk specifiek gebruik waarvoor de stof is 
toegestaan.

Or. it

Motivering

Ter verduidelijking van amendement 69 van de rapporteur, omdat alleen stoffen 
vergunningsplichtig kunnen zijn.
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 736
Artikel 62

Verplichtingen van houders van een 
vergunning

Informatievoorschriften voor 
vergunningplichtige stoffen 

Alvorens een stof voor een bepaald 
toegelaten gebruik in de handel te brengen, 
vermelden de houders van de vergunning 
het nummer van de vergunning op het 
etiket.

1. voor alle stoffen, die overeenkomstig 
artikel 54 voor een vergunning in 
aanmerking kunnen komen, moet de in lid 
3 genoemde informatie over stoffen en 
preparaten door middel van een etiket aan 
de downstreamactoren van de 
leveranciersketen worden doorgegeven en 
in het veiligheidsinformatieblad worden 
vermeld. 
2. Wanneer deze stoffen door een 
downstreamgebruiker in een voorwerp of in 
een geïmporteerd voorwerp worden 
opgenomen, moet de in lid 3 genoemde 
informatie over de toeleveringsketen voor 
het voorwerp worden doorgegeven. De 
informatie kan op een etiket of samen met 
andere informatie worden gegeven, die 
gewoonlijk aan downstreamgebruikers of 
consumenten van voorwerpen wordt 
verstrekt.
3. De informatie overeenkomstig lid 1 en 2 
behelst a) de naam van de stof en b) of de 
stof alleen voldoet aan de criteria van 
artikel 54 voor de vermelding in bijlage 
XIII, in bijlage XIII is opgenomen of voor 
een specifiek gebruik een vergunning heeft 
gekregen. In het laatstgenoemde geval 
moeten het toegestane gebruik en het 
nummer van de vergunning worden 
vermeld.

Or. en

Motivering

De voorgestelde plichten van vergunninghouders zijn niet voldoende. Het komt erop aan dat 
de vele gebruikers van chemische stoffen alsmede diegenen die afvalstoffen beheren, de 
mogelijkheid hebben de nodige maatregelen te treffen om schade aan de gezondheid van de 
mens of aan het milieu te voorkomen.
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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 737
Artikel 63

1. Downstreamgebruikers die een stof 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, gebruiken, 
stellen het ECA daarvan binnen drie 
maanden na de eerste levering van de stof 
in kennis. Zij gebruiken uitsluitend de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur.
2. Het ECA stelt een register op van de 
downstreamgebruikers die overeenkomstig 
lid 1 kennisgeving hebben gedaan en houdt 
dit bij. Het ECA verleent de bevoegde 
instanties van de lidstaten toegang tot dit 
register.

schrappen

Or. it

Motivering

Om een extra ondraaglijke belasting voor het MKB te voorkomen, wordt aanbevolen de 
informatieprocedure voor downstreamgebruikers die toegelaten stoffen gebruiken, te 
schrappen. Naast de volledige informatie en de eisen voor indiening als gevolg van registratie 
(artikelen 32 tot 34) zou dit een extra ondraaglijke belasting voor het MKB zijn. Het 
amendement hangt samen met de andere amendementen op de artikelen van titel VII: 
Vergunningen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 738
Artikel 63, lid 1

1. Downstreamgebruikers die een stof 
overeenkomstig artikel 53, lid 2, gebruiken, 
stellen het ECA daarvan binnen drie 
maanden na de eerste levering van de stof 
in kennis. Zij gebruiken uitsluitend de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur.

schrappen
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Or. fr

Motivering

Op deze wijze wordt een mededelingsprocedure voor downstreamgebruikers, die toegelaten 
stoffen gebruiken, in het leven geroepen. Met de informatie- en rapportageplichten met het 
oog op de registratieprocedure (artikelen 32-34) vormt deze een extra onoverkomelijke 
belasting voor het MKB.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 739
Artikel 63, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Producenten en importeurs van 
voorwerpen, die stoffen bevatten die 
voldoen aan de vergunningscriteria, zorgen 
ervoor dat deze voorwerpen van een 
adequate en duidelijke verwijzing en 
eventueel van het toelatingsnummer/de 
toelatingsnummers worden voorzien. 

Or. en

Motivering

De consument moet bij voorrang in de positie worden gebracht om bij de aankoop van 
producten gefundeerde besluiten te nemen. Daarom is het van essentieel belang dat 
producten die stoffen bevatten die aan de vergunningscriteria voldoen, duidelijk worden 
geëtiketteerd.


