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Voorstel voor een verordening (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 254
Artikel 64, lid 1

1. Een stof als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp waarvoor in bijlage XVI een 
beperking is opgenomen, mag niet worden 
vervaardigd, in de handel worden gebracht 
of worden gebruikt tenzij aan de 
voorwaarden van die beperking wordt 
voldaan. Dit geldt niet voor de 
vervaardiging, het in de handel brengen en 
het gebruik van een stof bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés in hoeveelheden van 

1. Een stof als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp waarvoor in bijlage XVI een 
beperking is opgenomen, mag niet worden 
vervaardigd, in de handel worden gebracht 
of worden gebruikt tenzij aan de 
voorwaarden van die beperking wordt 
voldaan. Dit geldt niet voor de 
vervaardiging, het in de handel brengen en 
het gebruik van een stof bij onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés in hoeveelheden van maximaal 
1 ton per jaar.
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maximaal 1 ton per jaar.

Or. xm

Motivering

Wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling moeten worden vrijgesteld, 
daar het toepassingsgebied van REACH beperkt moet blijven tot stoffen die vervaardigd of 
ingevoerd zijn en die op de markt van de EU zijn gebracht. Artikel 7 bevat reeds een 
kwantitatieve beperking ten behoeve van op producten en procédés gericht onderzoek en 
ontwikkeling.

Artikel 7 bevat reeds een kwantitatieve beperking ten behoeve van op producten en procédés 
gericht onderzoek en ontwikkeling. Dit amendement moet worden gezien in verband met de 
andere amendementen die zijn ingediend op de artikelen in Titel VIII: Beperkingen op de 
vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en 
preparaten.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 255
Artikel 64, leden 1 en 2

1. Een stof als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp waarvoor in bijlage XVI een 
beperking is opgenomen, mag niet worden 
vervaardigd, in de handel worden gebracht 
of worden gebruikt tenzij aan de 
voorwaarden van die beperking wordt 
voldaan. Dit geldt niet voor de 
vervaardiging, het in de handel brengen en 
het gebruik van een stof bij 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of bij 
onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procédés in hoeveelheden van 
maximaal 1 ton per jaar.

1. Een stof als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp waarvoor in bijlage XVI een 
beperking is opgenomen, mag niet worden 
vervaardigd, in de handel worden gebracht 
of worden gebruikt tenzij aan de 
voorwaarden van die beperking wordt 
voldaan. Dit geldt niet voor de 
vervaardiging, het in de handel brengen en 
het gebruik van een stof van ernstige zorg, 
zorg en geringe zorg bij wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling of bij onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procédés in hoeveelheden van maximaal 
1 ton per jaar.

2. Een stof als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp waarvoor in bijlage XVII een 
beperking is opgenomen, mag niet worden 
vervaardigd, in de handel worden gebracht 
of worden gebruikt tenzij aan de 
voorwaarden van die beperking wordt 
voldaan. Dit geldt niet voor de 
vervaardiging, het in de handel brengen en 
het gebruik van een stof voor 

2. Een stof als zodanig of in een preparaat of 
voorwerp waarvoor in bijlage XVII een 
beperking is opgenomen, mag niet worden 
vervaardigd, in de handel worden gebracht 
of worden gebruikt tenzij aan de 
voorwaarden van die beperking wordt 
voldaan. Dit geldt niet voor de 
vervaardiging, het in de handel brengen en 
het gebruik van een stof van ernstige zorg, 
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laboratoriumonderzoek en voor het gebruik 
van de stof als referentienorm.

zorg en geringe zorg voor 
laboratoriumonderzoek en voor het gebruik 
van de stof als referentienorm.

Or. nl

Motivering

Stoffen van zeer ernstige zorg worden niet uitgesloten wanneer er minder dan 1 ton 
geproduceerd wordt (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 256
Artikel 65, lid 1, alinea 1

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVI volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor het 
milieu of voor de gezondheid van de mens, 
waaronder met name die van kwetsbare 
bevolkingsgroepen en blootstelling aan 
mengsels, is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVI volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

Or. en

Motivering

Burgers in de Europese Unie beseffen dat zij in feite veelal blootstaan aan tal van mengsels 
van verontreinigende stoffen. Er zullen altijd grote verschillen blijven tussen de 
daadwerkelijke blootstelling en hetgeen in een laboratorium wordt getest. Indien echter wordt 
ontdekt dat bepaalde combinaties van verontreinigende stoffen onaanvaardbare gevaren 
veroorzaken dan moeten deze combinaties van blootstelling worden beperkt of weggenomen.
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Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 257
Artikel 65, lid 1, alinea 1

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVI volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor het 
milieu of voor de gezondheid van de mens, 
waaronder die van kwetsbare 
bevolkingsgroepen en van burgers die op 
jonge leeftijd dan wel aanhoudend 
zijn/worden blootgesteld aan mengsels van 
verontreinigende stoffen, is verbonden dat 
een aanpak op Gemeenschapsniveau vereist, 
wordt bijlage XVI volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure zodanig gewijzigd 
dat aan de vervaardiging, het gebruik of het 
in de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

Or. en

Motivering

Burgers in de Europese Unie beseffen dat zij in feite veelal blootstaan aan tal van mengsels 
van verontreinigende stoffen. Er zullen altijd grote verschillen blijven tussen de 
daadwerkelijke blootstelling en hetgeen in een laboratorium wordt getest. Bij de vaststelling 
van beperkingen in het kader van REACH moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met 
het risico voor kwetsbare bevolkingsgroepen en voor burgers die zijn/worden blootgesteld 
aan combinaties van verontreinigende stoffen.

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

Amendement 258
Artikel 65, lid 1, alinea 1

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
is verbonden dat een aanpak op 
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is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVI volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

Gemeenschapsniveau vereist en waaraan 
geen tegenwicht wordt geboden door de 
sociaal-economische voordelen van de stof 
in kwestie, wordt bijlage XVI volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
zodanig gewijzigd dat aan de vervaardiging, 
het gebruik of het in de handel brengen van 
de stoffen, als zodanig of in preparaten of 
voorwerpen, nieuwe beperkingen worden 
gesteld of bestaande beperkingen van die 
bijlage worden gewijzigd volgens de 
procedure van de artikelen 66 tot en met 70.

Or. it

Motivering

Ieder onaanvaardbaar gevaar moet worden voorkomen. In artikel 57, lid 3, letter b) wordt er 
echter van uitgegaan dat de sociaal-economische voordelen van het gebruik van een stof 
tegen eventueel gevaar kunnen opwegen. Voor deze sociaal-economische analyse is gezorgd 
en dus moet ernaar worden verwezen. Dit amendement moet worden gezien in samenhang 
met de andere amendementen op artikelen in Titel VIII: Beperkingen op de vervaardiging, het 
in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 259
Artikel 65, lid 1

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVI volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor het 
milieu of voor de gezondheid van de mens, 
waaronder die van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, is verbonden dat een 
aanpak op Gemeenschapsniveau vereist, 
wordt bijlage XVI volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure zodanig gewijzigd 
dat aan de vervaardiging, het gebruik of het 
in de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
het gebruik van een stof als 

schrappen
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locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct, 
behalve in de gevallen waarop lid 3 
betrekking heeft.

Or. en

Motivering

Bij de vaststelling van beperkingen in het kader van REACH moet uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het risico voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten kunnen een ernstig gevaar vormen voor 
werknemers en de blootstelling hieraan tijdens het werk moet tot een minimum worden 
teruggedrongen. Daarom is het niet terecht dat de beperkingen niet gelden voor 
locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten.

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

Anne Laperrouze

Amendement 260
Artikel 65, lid 2

2. Voor stoffen die aan de criteria voor 
indeling als kankerverwekkend, mutageen 
of vergiftig voor de voortplanting, 
categorieën 1 en 2, voldoen en waarvoor de 
Commissie beperkingen op het gebruik door 
consumenten voorstelt, wordt bijlage XVI 
volgens de in artikel 130, lid 3, bedoelde 
procedure gewijzigd. De artikelen 66 tot en 
met 70 zijn niet van toepassing.

2. Voor stoffen die worden ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2,  
en waarvoor de Commissie beperkingen op 
het gebruik door consumenten voorstelt, 
wordt bijlage XVI volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure gewijzigd. 

Or. xm

Motivering

Via dit amendement wordt getracht de voorgestelde wijzigingen op artikel 54, letters a), b) en 
c) te harmoniseren. Dit amendement moet worden gezien in verband met de andere 
amendementen die zijn ingediend op de artikelen in Titel VIII: Beperkingen op de 
vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en 
preparaten.

Niet-toepassing van de artikelen 66 t.m. 68 is niet aanvaardbaar.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 261
Artikel 65, lid 3

3. Niettegenstaande artikel 55, lid 5, stelt de 
Commissie uiterlijk bij de opname van een 
stof in het Verdrag van Stockholm of het 
UNECE-protocol inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen 
ontwerp-maatregelen voor betreffende de 
opname van die stof in bijlage XVII. Bij die
ontwerp-maatregelen moeten ten minste de 
verplichtingen voor de Gemeenschap uit 
hoofde van die internationale 
overeenkomsten ten uitvoer worden gelegd. 
Bijlage XVII wordt volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
gewijzigd. De artikelen 66 tot en met 70 zijn 
niet van toepassing.

3. Niettegenstaande artikel 55, lid 5, stelt de 
Commissie uiterlijk bij de opname van een 
stof in het Verdrag van Stockholm of het 
UNECE-protocol inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen 
ontwerp-maatregelen voor betreffende de 
opname van die stof in bijlage XVII. Bij die 
ontwerp-maatregelen moeten  de 
verplichtingen voor de Gemeenschap uit 
hoofde van die internationale 
overeenkomsten ten uitvoer worden gelegd. 
Bijlage XVII wordt volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
gewijzigd. De artikelen 66 tot en met 70 zijn 
niet van toepassing.

Or. fr

Motivering

Tenuitvoerlegging van internationale verplichtingen is «ten minste» niet kwantificeerbaar.

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

Amendement 262
Artikel 66, lid 1, alinea 1

1. Indien de Commissie van mening is dat de 
vervaardiging, het in de handel brengen of 
het gebruik van een stof als zodanig of in 
een preparaat of voorwerp een risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
met zich meebrengt dat niet afdoende wordt 
beheerst en een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, verzoekt zij 
het ECA een dossier samen te stellen 
overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage XIV. Indien uit dat dossier blijkt dat, 
naast de eventueel reeds genomen 
maatregelen, maatregelen op 
Gemeenschapsniveau nodig zijn, stelt het 

1. Indien de Commissie van mening is dat de 
vervaardiging, het in de handel brengen of 
het gebruik van een stof als zodanig of in 
een preparaat of voorwerp een 
onaanvaardbaar risico voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu met zich 
meebrengt dat niet afdoende wordt beheerst 
en een aanpak op Gemeenschapsniveau 
vereist, verzoekt zij het ECA een dossier 
samen te stellen overeenkomstig de 
voorschriften van bijlage XIV. Indien uit dat 
dossier blijkt dat, naast de eventueel reeds 
genomen maatregelen, maatregelen op 
Gemeenschapsniveau nodig zijn, stelt het 
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ECA beperkingen voor teneinde de 
procedure voor beperkingen in gang te 
zetten.

ECA beperkingen voor teneinde de 
procedure voor beperkingen in gang te 
zetten.

Or. en

Motivering

Gekozen stoffen moeten uitsluitend worden gekozen op basis van erkende wetenschappelijke 
criteria en beperkingen moeten uitsluitend worden ingesteld bij 'onaanvaardbare' risico's en 
niet bij risico's zonder meer.

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

Amendement 263
Artikel 66, lid 2, alinea 1

2. Indien een lidstaat van mening is dat de 
vervaardiging, het in de handel brengen of 
het gebruik van een stof als zodanig of in 
een preparaat of voorwerp een risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
met zich meebrengt dat onvoldoende wordt 
beheerst en een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, stelt die 
lidstaat een dossier samen overeenkomstig 
de voorschriften van bijlage XIV. Indien uit 
dat dossier blijkt dat, naast de eventueel 
reeds genomen maatregelen, maatregelen op 
Gemeenschapsniveau nodig zijn, zendt de 
lidstaat het dossier in de in bijlage XIV 
beschreven structuur naar het ECA teneinde 
de procedure voor beperkingen in gang te 
zetten.

2. Indien een lidstaat van mening is dat de 
vervaardiging, het in de handel brengen of 
het gebruik van een stof als zodanig of in 
een preparaat of voorwerp een 
onaanvaardbaar risico voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu met zich 
meebrengt dat onvoldoende wordt beheerst 
en een aanpak op Gemeenschapsniveau 
vereist, stelt die lidstaat een dossier samen 
overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage XIV. Indien uit dat dossier blijkt dat, 
naast de eventueel reeds genomen 
maatregelen, maatregelen op 
Gemeenschapsniveau nodig zijn, zendt de 
lidstaat het dossier in de in bijlage XIV 
beschreven structuur naar het ECA teneinde 
de procedure voor beperkingen in gang te 
zetten.

Or. en

Motivering

Gekozen stoffen moeten uitsluitend worden gekozen op basis van erkende wetenschappelijke 
criteria en beperkingen moeten uitsluitend worden ingesteld bij 'onaanvaardbare' risico's en 
niet bij risico's zonder meer.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + 
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Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Amendement 264
Artikel 66, lid 2, alinea 2 bis (nieuw)

Het Agentschap deelt 
onmiddellijk/onverwijld mede/ maakt op 
zijn website bekend dat een lidstaat of de 
Commissie voornemens zijn een 
beperkingsprocedure op gang te 
brengen en het stelt de indieners van 
een registratie van de stof in kwestie op 
de hoogte.

Motivering

Beperkingen kunnen van toepassing zijn zonder beperking van het tonnage d.w.z. onder één 
ton per jaar. De bedrijven die hebben geregistreerd, maar ook de bedrijven die nog niet 
hoeven te registreren (minder dan 1t/j) of nog niet [hoeven te registreren] ten gevolge van de 
verschillende termijnen die gelden voor de hoogte van het tonnage hebben het recht op de 
hoogte te worden gesteld.

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

Schoepges, Werner Langen en Françoise Grossetête

Amendement 265
Artikel 66, lid 3, inleidende formule

3. Het ECA maakt onverwijld op zijn 
website alle dossiers die aan bijlage XIV 
voldoen, inclusief de uit hoofde van de leden 
1 en 2 voorgestelde beperkingen, openbaar,
waarbij de publicatiedatum duidelijk wordt 
vermeld. Het ECA roept alle 
belanghebbende partijen op binnen drie 
maanden na de publicatiedatum individueel 
of gezamenlijk:

3. Het ECA maakt onverwijld op zijn 
website samenvattingen openbaar van de 
dossiers die aan de eisen voldoen, inclusief 
de uit hoofde van de leden 1 en 2 
voorgestelde beperkingen, waarbij de 
publicatiedatum duidelijk wordt vermeld. 
Het ECA roept alle belanghebbende partijen 
op binnen zes maanden na de 
publicatiedatum individueel of gezamenlijk:

Or. xm

Motivering

De dossiers kunnen vertrouwelijke zakelijke/door het auteursrecht beschermde gegevens 
bevatten. Door de inhoud ervan wordt een definitief besluit niet uitgesloten en deze inhoud 
kan dan ook verkeerd worden uitgelegd of misbruikt alvorens een definitief besluit wordt 
genomen.
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Drie maanden is met name voor het MKB te kort om opmerkingen te maken over een 
ingewikkelde probleemstelling.

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

Françoise Grossetête

Amendement 266
Artikel 68, lid 1

1. Binnen twaalf maanden na de in 
artikel 66, lid 3, bedoelde publicatiedatum 
brengt het Comité sociaal-economische 
analyse op grond van zijn beoordeling van 
de relevante delen van het dossier en de 
sociaal-economische gevolgen advies uit 
over de voorgestelde beperkingen. Het stelt 
een ontwerp-advies op over de voorgestelde 
beperkingen en de sociaal-economische 
gevolgen ervan, waarbij rekening wordt 
gehouden met de eventuele analyses en 
informatie als bedoeld in artikel 66, lid 3, 
onder b). Het ECA publiceert het ontwerp-
advies onverwijld op zijn website. Het ECA 
roept belanghebbende partijen op binnen een 
door het ECA vastgestelde termijn 
opmerkingen over het ontwerp-advies te 
maken.

1. Binnen twaalf maanden na de in 
artikel 66, lid 3, bedoelde publicatiedatum 
brengt het Comité sociaal-economische 
analyse op grond van zijn beoordeling van 
de relevante delen van het dossier en de 
sociaal-economische gevolgen advies uit 
over de voorgestelde beperkingen. Het stelt 
een ontwerp-advies op over de voorgestelde 
beperkingen en de sociaal-economische 
gevolgen ervan, waarbij rekening wordt 
gehouden met de eventuele analyses en 
informatie als bedoeld in artikel 66, lid 3, 
onder b). Het ECA zendt het ontwerp-advies 
toe aan belanghebbende partijen en verzoekt 
hen binnen een door het ECA vastgestelde 
termijn opmerkingen te maken.

Or. xm

Motivering

Als het ontwerp wordt doorgestuurd naar belanghebbende partijen betekent dat niet dat het 
Comité niet het uiteindelijke besluit neemt. Belanghebbende partijen moeten, althans als ze 
zich hebben laten registreren, opmerkingen kunnen maken. Dit amendement moet worden 
gezien in verband met de andere amendementen die zijn ingediend op de artikelen in Titel 
VIII: Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten.

Het is eigenlijk logisch dat de belanghebbende partijen hun opmerkingen kunnen maken 
voordat het ontwerpadvies wordt gepubliceerd.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 267
Artikel 69, lid 2

2. Het ECA publiceert de adviezen van de 
twee comités onverwijld op zijn website.

2. Het ECA publiceert met inachtneming 
van de vertrouwelijkheid overeenkomstig 
artikel 116 de adviezen van de twee comités 
onverwijld op zijn website.

Or. de

Motivering

Ook in dit geval is artikel 116 van toepassing.

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

Trakatellis, Renate Sommer en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 268
Artikel 69, lid 2

2. Het ECA publiceert de adviezen van de 
twee comités onverwijld op zijn website.

2. Het ECA publiceert de adviezen van de 
twee comités onverwijld op zijn website. De 
gepubliceerde adviezen mogen geen 
gevoelige zakelijke gegevens bevatten.

Or. de

Motivering

Doorzichtigheid kan niet worden verwezenlijkt ten koste van het prijsgeven van de 
bescherming van gevoelige zakelijke gegevens.

Houdt verband met het amendement op artikel 61.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 269
Artikel 70, lid 2 bis (nieuw)

2 bis Indien voor een stof reeds de regeling 
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in bijlage XVI geldt, en indien aan de 
voorwaarden van artikel 65 is voldaan, stelt 
de Commissie binnen drie maanden na 
ontvangst van het advies van het Comité 
sociaal-economische analyse, of, indien dit 
eerder is, na het verstrijken van de 
krachtens artikel 68 gestelde termijn indien 
dat comité geen advies uitbrengt, een 
ontwerp tot wijziging van bijlage XVI op.

Wanneer de ontwerp-wijziging met geen 
van de adviezen van het ECA overeenstemt, 
geeft de Commissie een uitvoerige 
toelichting op de redenen voor de 
verschillen.

Indien voor een stof niet de regeling in 
bijlage XVI geldt, dient de Commissie 
binnen de gestelde termijn bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel in tot 
wijziging van bijlage XVI.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de huidige richtlijn 76/769/EEG hebben het Europees Parlement en de Raad 
een taak in verband met besluiten over bepaalde beperkingen van chemische producten zoals 
het verbod op het gebruik van ftalaten in bepaalde soorten speelgoed. Via dit amendement 
wordt getracht deze procedure te handhaven en de rol van de Commissie niet verder uit te 
breiden.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 270
Artikel 71

Er wordt een  Europees 
Chemicaliënagentschap (ECA) opgericht.

Er wordt een  Europees 
Chemicaliënagentschap (ECA) opgericht dat 
verantwoordelijk is voor de gehele 
afwikkeling en handhaving van de 
REACH-procedure.

Or. de
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Motivering

Centrale aanpak levert wederzijdse effectiviteitsverhoging op.

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 271
Artikel 71

Er wordt een  Europees 
Chemicaliënagentschap (ECA) opgericht.

Er wordt een in Helsinki gevestigd 
Europees Chemicaliënagentschap (ECA) 
opgericht.

Or. fi

Motivering

Overeenkomstig artikel 289 van het EG-Verdrag hebben de regeringen van de lidstaten 
besloten dat het Europees Chemicaliënagentschap in Helsinki gevestigd moet worden. Het 
besluit over de zetel moet daarom in het Commissievoorstel worden genoemd.

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

Renate Sommer, en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 272
Artikel 71 bis (nieuw)

Artikel 71 bis
Taak van het Agentschap 

Het Agentschap is verantwoordelijk voor 
alle aspecten van het beheer van het 
REACH-proces.

Or. en

Motivering

Als het beheer van het REACH-proces volledig wordt toevertrouwd aan het Agentschap  
wordt hierdoor de verbetering van de uitvoerbaarheid van REACH gewaarborgd en een 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging in een onafhankelijk, doorzichtig proces vergemakkelijkt.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer en Françoise Grossetête

Amendement 273
Artikel 72, lid 1, letter c)

c) een Comité risicobeoordeling, dat 
verantwoordelijk is voor de opstelling van 
het advies van het ECA over 
vergunningaanvragen, voorstellen voor 
beperkingen en alle overige vraagstukken 
die zich voordoen in verband met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening met 
betrekking tot de risico’s voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu;

c) een Comité risicobeoordeling, dat 
verantwoordelijk is voor de opstelling van 
het advies van het ECA over evaluaties, 
vergunningaanvragen, voorstellen voor 
beperkingen en alle overige vraagstukken 
die zich voordoen in verband met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening met 
betrekking tot de risico’s voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu;

Or. xm

Motivering

Actualisering van de taken van het Agentschap in aansluiting op de uitbreiding van zijn rol 
bij de evaluatie (zie amendementen op Titel VI van dezelfde indieners).

Samenhang met de voorgaande amendementen. In het kader van een geharmoniseerde 
procedure en om iedere ongelijkheid te voorkomen moet de evaluatie van testvoorstellen en 
dossiers door het Agentschap gebeuren; het Agentschap kan gebruik maken van de diensten 
van een Europees net van agentschappen en evaluatieinstituten. 

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 274
Artikel 72, lid 1, letter d)

d) een Comité sociaal-economische analyse, 
dat verantwoordelijk is voor de opstelling 
van het advies van het ECA over 
vergunningaanvragen, voorstellen voor 
beperkingen en alle overige vraagstukken 
die zich voordoen in verband met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, met 
inbegrip van de sociaal-economische analyse 
van het effect van mogelijke 
wetgevingsmaatregelen betreffende stoffen;

d) een Comité sociaal-economische analyse, 
dat verantwoordelijk is voor de opstelling 
van het advies van het ECA over evaluaties, 
vergunningaanvragen, voorstellen voor 
beperkingen en alle overige vraagstukken 
die zich voordoen in verband met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, met 
inbegrip van de sociaal-economische analyse 
van het effect van mogelijke 
wetgevingsmaatregelen betreffende stoffen;

Or. fr
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Motivering

Samenhang met de voorgaande amendementen. In het kader van een geharmoniseerde 
procedure en om iedere ongelijkheid te voorkomen moet de evaluatie van testvoorstellen en 
dossiers door het Agentschap gebeuren; het Agentschap kan gebruik maken van de diensten 
van een Europees net van agentschappen en evaluatieinstituten. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 275
Artikel 72, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) een Comité proefmethoden zonder 
dieren, dat verantwoordelijk is voor de 
vaststelling van een strategie voor het 
vervangen van proeven met dieren en voor 
het nemen van beslissingen over de 
toewijzing van de via de 
registratievergoedingen verkregen 
financiële middelen, voor de ontwikkeling 
en validatie van proefmethoden voor 
proeven zonder dieren.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan de amendementen van dezelfde indieners betreffende overweging 34 bis en 
artikel 95. Er is een apart comité nodig voor het garanderen van een strategische planning 
voor het versnellen van de ontwikkeling, validatie en acceptatie op reguleringsniveau van 
alternatieve proefmethoden zonder dieren. Dit comité zou ook bevoegd moeten zijn voor 
beslissingen betreffende de toewijzing van financiële middelen voor de uitvoering van de 
strategie.

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

Françoise Grossetête

Amendement 276
Artikel 72, lid 1, letter e)

e) een Comité lidstaten, dat verantwoordelijk 
is voor het oplossen van meningsverschillen 
over ontwerp-besluiten die de lidstaten
krachtens titel VI hebben voorgesteld en 

e) een Comité lidstaten, dat verantwoordelijk 
is voor het oplossen van eventuele 
meningsverschillen tussen de lidstaten over 
ontwerp-besluiten die  het Agentschap 
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voor de opstelling van het advies van het 
ECA over voorstellen voor indeling en 
etikettering krachtens titel X en voorstellen 
voor de vaststelling van zeer zorgwekkende 
stoffen waarvoor de vergunningsprocedure 
van titel VII moet worden toegepast;

krachtens titel VI heeft voorgesteld en voor 
de opstelling van het advies van het ECA 
over voorstellen voor indeling en 
etikettering krachtens titel X en voorstellen 
voor de vaststelling van zeer zorgwekkende 
stoffen waarvoor de vergunningsprocedure 
van titel VII moet worden toegepast;

Or. xm

Motivering

Actualisering van de taken van het Agentschap in aansluiting op de uitbreiding van zijn rol 
bij de evaluatie (zie amendementen op Titel VI van dezelfde indieners).

Samenhang met de voorgaande amendementen. In het kader van een geharmoniseerde 
procedure en om iedere ongelijkheid te voorkomen moet de evaluatie van testvoorstellen en 
dossiers door het Agentschap gebeuren; het Agentschap kan gebruik maken van de diensten 
van een Europees net van agentschappen en evaluatieinstituten. 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 277
Artikel 72, lid 1, letter e)

e) een Comité lidstaten, dat verantwoordelijk 
is voor het oplossen van meningsverschillen 
over ontwerp-besluiten die de lidstaten
krachtens titel VI hebben voorgesteld en 
voor de opstelling van het advies van het 
ECA over voorstellen voor indeling en 
etikettering krachtens titel X en voorstellen 
voor de vaststelling van zeer zorgwekkende 
stoffen waarvoor de vergunningsprocedure 
van titel VII moet worden toegepast;

e) een Comité lidstaten, dat verantwoordelijk 
is voor het oplossen van meningsverschillen 
over ontwerp-besluiten die het Agentschap 
krachtens titel VI heeft voorgesteld en voor 
de opstelling van het advies van het ECA 
over voorstellen voor indeling en 
etikettering krachtens titel X en voorstellen 
voor de vaststelling van zeer zorgwekkende 
stoffen waarvoor de vergunningsprocedure 
van titel VII moet worden toegepast;

Or. de

Motivering

Aanpassing aan wijzigingen in Titel VI.

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

Amendement 278
Artikel 72, lid 1, letter g)

g) een secretariaat, dat de comités en het 
forum technisch, wetenschappelijk en 
administratief ondersteunt en zorgt voor 
passende coördinatie tussen de comités en 
het forum. Het secretariaat is tevens belast 
met de werkzaamheden van het ECA die 
voortvloeien uit de procedures voor 
preregistratie, registratie en wederzijdse 
erkenning van beoordelingen, alsook met de 
opstelling van richtsnoeren, het 
databankbeheer en de verstrekking van 
informatie;

g) een secretariaat, dat de comités en het 
forum technisch, wetenschappelijk en 
administratief ondersteunt en zorgt voor 
passende coördinatie tussen de comités en 
het forum. Het secretariaat is tevens belast 
met de werkzaamheden van het ECA die 
voortvloeien uit de procedures voor 
preregistratie, registratie en beoordelingen, 
alsook met de opstelling van richtsnoeren, 
het databankbeheer en de verstrekking van 
informatie;

Or. xm

Motivering

Actualisering van de taken van het Agentschap in aansluiting op de uitbreiding van zijn rol 
bij de evaluatie (zie amendementen op Titel VI van dezelfde indieners).

Samenhang met de voorgaande amendementen. In het kader van een geharmoniseerde 
procedure en om iedere ongelijkheid te voorkomen moet de evaluatie van testvoorstellen en 
dossiers door het Agentschap gebeuren; het Agentschap kan gebruik maken van de diensten 
van een Europees net van agentschappen en evaluatieinstituten. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 279
Artikel 72, lid 1, letter h bis) (nieuw)

h bis) een Comité voor alternatieve 
proefmethoden dat verantwoordelijk is voor 
de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
een geïntegreerde strategie tot versnelling 
van de ontwikkeling, validatie en wettelijke 
aanvaarding van proefmethoden zonder 
dieren, en tot waarborging van het gebruik 
hiervan in het kader van een intelligente, 
gefaseerde risicobeoordeling met het oog 
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op naleving van de eisen in deze 
verordening.  Het Comité is 
verantwoordelijk voor de toewijzing van via 
de registratievergoeding beschikbaar 
gestelde kredieten voor alternatieve 
proefmethoden. Het Comité is 
samengesteld uit deskundigen van het 
Europees Centrum voor de validering van 
alternatieve methoden, organisaties voor 
dierenwelzijn en andere relevante 
belanghebbenden. Ieder jaar stelt het 
Comité een door het Agentschap bij het 
Europees Parlement en de Raad in te 
dienen verslag op over de vooruitgang die 
is geboekt op het gebied van ontwikkeling, 
validering en wettelijke aanvaarding van 
proefmethoden zonder dieren, het gebruik 
van dergelijke methoden in intelligente, 
gefaseerde risicobeoordeling met het oog 
op de eisen in deze verordening, en het 
bedrag en de verdeling van de kredieten 
voor alternatieve proefmethoden.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan de amendementen op de overwegingen 73 en 77 bis en artikel 95. Het doel 
van deze verordening, te weten bevordering van proeven zonder dieren, moet, met het oog op 
doelmatige tenuitvoerlegging, worden opgenomen in de taakomschrijving en de 
werkzaamheden van het Agentschap. Ontwikkeling, validering, wettelijke aanvaarding en 
toepassing van alternatieve proefmethoden worden vaak belemmerd door een gebrek aan 
strategische planning en coördinatie. Daarom moet het Agentschap beschikken over een 
comité dat is samengesteld uit deskundigen op het gebied van alternatieve proefmethoden met 
als taakomschrijving dit soort strategische planning te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen en 
erop toe te zien dat alternatieve proefmethoden waar mogelijk voor intelligente, flexibele 
risicobeoordeling worden gebruikt om dierproeven te voorkomen en kosten te besparen.  Het 
Comité moet eveneens kredieten toewijzen voor alternatieve proefmethoden en voor de 
doorzichtigheid ieder jaar een verslag opstellen over de gemaakte vooruitgang.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Elisabeth Jeggle

Amendement 280
Artikel 72, lid 1, letter h bis) (nieuw)

h bis) een Comité voor alternatieve 
proefmethoden dat verantwoordelijk is voor 
een algemene strategie voor ontwikkeling, 
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validering en aanvaarding van methoden 
ter vervanging van dierproeven, en voor het 
verdelen van stimuleringskredieten die via 
de registratiekosten beschikbaar zijn. Dit 
Comité is samengesteld uit deskundigen 
van het European Centre for the Validation 
of Alternative Methods (ECVAM), 
dierenbeschermingsorganisaties en andere 
desbetreffende 
belangenvertegenwoordigers. Het Comité 
moet zich houden aan de in de verordening 
gestelde termijnen.

Or. de

Motivering

Ontwikkeling, validering, wettelijke aanvaarding en toepassing van alternatieve 
proefmethoden worden vaak belemmerd door een gebrek aan strategische planning en 
coördinatie. Het Comité is samengesteld uit deskundigen op het gebied van alternatieve 
proefmethoden, om aldus een strategische planning te ontwikkelen, de coördinatie te 
verbeteren en stimuleringskredieten voor alternatieve proefmethoden beschikbaar te stellen. 
Het Comité moet de in de verordening gestelde termijnen naleven.

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

Werner Langen

Amendement 281
Artikel 73, lid 1

1. Het ECA voorziet de lidstaten en de 
instellingen van de Gemeenschap van zo 
goed mogelijk wetenschappelijk en 
technisch advies over vraagstukken in 
verband met chemische stoffen die binnen 
de bevoegdheid van het ECA vallen en 
overeenkomstig deze verordening aan het 
ECA worden voorgelegd.

1. Het ECA voorziet de lidstaten en de 
instellingen van de Gemeenschap van zo 
goed mogelijk wetenschappelijk en 
technisch advies over vraagstukken in 
verband met chemische stoffen die binnen 
de bevoegdheid van het ECA vallen en 
overeenkomstig deze verordening aan het 
ECA worden voorgelegd. In dit soort 
gevallen zijn de besluiten van het 
Agentschap juridisch bindend.

Or. it

Motivering

Via deze wijziging moet de rol worden verduidelijkt van het Agentschap als regelgevend 
lichaam dat besluiten neemt zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie over het 
operationele kader van Europese regelgevende agentschappen (COM(2002)0718).
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Dit amendement moet worden gezien in samenhang met de andere amendementen op de 
artikelen in Titel IX: ECA.

Amendement ingediend door Guido Sacconi en Françoise Grossetête

Amendement 282
Artikel 73, lid 2, letter c) 

c) de krachtens titel VI aan het secretariaat 
toegekende taken;

c) de krachtens titel VI aan het secretariaat 
toegekende taken;

Or. fr

Motivering

Geldt dus niet voor de NL tekst.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 283
Artikel 73, lid 2, letter d) 

d) het opzetten en beheren van een of meer 
databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen, het op internet in de 
databank(en) openbaar maken van de in 
artikel 116, lid 1, bedoelde niet-
vertrouwelijke informatie en het op verzoek 
in de databanken beschikbaar stellen van 
andere niet-vertrouwelijke informatie;

D) het opzetten en beheren van een of meer 
databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen, het op internet in de 
databank(en) binnen 15 werkdagen 
openbaar maken van de in artikel 116, lid 1, 
bedoelde informatie en het op verzoek in de 
databanken beschikbaar stellen van andere 
niet-vertrouwelijke informatie
overeenkomstig artikel 115, lid 2;

Or. en

Motivering

Er is, om de duidelijkheid te waarborgen, een termijn nodig voor opneming van (openbare) 
gegevens in de databank(en). Deze moet worden bepaald op 15 werkdagen, in aansluiting op 
de normale tijd voor antwoord overeenkomstig verordening 1049/2001. Er moet duidelijk 
worden verwezen naar de procedure voor verzoeken om gegevens over niet-vertrouwelijke 
gegevens die niet zijn opgenomen in artikel 116, lid 1 en die niet als vertrouwelijk worden 
aangemerkt overeenkomstig artikel 116, lid 2. 
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira en 
Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 284
Artikel 73, lid 2, letter d) 

d) het opzetten en beheren van een of meer
databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen, het op internet in de 
databank(en) openbaar maken van de in 
artikel 116, lid 1, bedoelde niet-
vertrouwelijke informatie en het op verzoek 
in de databanken beschikbaar stellen van 
andere niet-vertrouwelijke informatie;

d) het opzetten en beheren van een of meer 
databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen, het binnen 15 werkdagen op 
internet openbaar maken van de in 
artikel 116, lid 1, bedoelde informatie in de 
databank(en) en het op verzoek 
overeenkomstig artikel 115, lid 2
beschikbaar stellen van andere informatie in 
de databanken;

Or. en

Motivering

Er is een termijn nodig voor de opneming van (openbare) gegevens in de databank(en), 
anders kan het Agentschap zijn taak voor bijna onbepaalde tijd uitstellen, met name als de 
middelen schaars zijn. Dit zou in geen geval doelmatig zijn, omdat niets een burger ervan 
afhoudt de gegevens rechtstreeks op te vragen voordat zij in de databank worden gebracht. 
Wij stellen 15 werkdagen voor omdat dit bij verzoeken om gegevens overeenkomstig 
verordening 1049/2001 de normale termijn is voor antwoord.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 285
Artikel 73, lid 2, letter d) 

d) het opzetten en beheren van een of meer 
databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen, het binnen 15 werkdagen op 
internet openbaar maken van de in 
artikel 116, lid 1, bedoelde informatie in de 
databank(en) en het op verzoek beschikbaar 
stellen van andere informatie in de 

d) het opzetten en beheren van een of meer 
databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen, het zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst op internet 
openbaar maken van de in artikel 116, lid 1, 
bedoelde informatie in de databank(en) en 
het op verzoek beschikbaar stellen van 
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databanken; andere informatie in de databanken;

Or. el

Motivering

Bepaling van een termijn om te waarborgen dat gegevens beschikbaar zijn.

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

Amendement 286
Artikel 73, lid 2, letter e) 

e) het binnen negentig dagen nadat het ECA 
de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 116, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

e) het binnen vijftien werkdagen nadat het 
ECA de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 116, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

Or. en

Motivering

Artikel 73, lid 2, letter e) bepaalt dat het ECA informatie over de beoordeling van stoffen 
binnen 90 dagen bekend moet maken. Dit sluit niet aan bij het referentiepunt in het Verdrag 
van Aarhus en Verordening (EG) 1049/2001 voor het reageren op verzoeken. Bij een verzoek 
om een document zou het ECA uit hoofde van Verordening (EG) 1049/2001 in het algemeen 
binnen 15 werkdagen moeten reageren.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries en Mary Honeyball

Amendement 287
Artikel 73, lid 2, letter i bis) (nieuw) 

i bis) samenwerken met industriesectoren 
en andere belanghebbenden met het oog op 
vaststelling van categorieën producten voor 
artikelen en het gebruik van chemische 
stoffen dat voldoet aan de normen 
waarnaar wordt verwezen in artikel 54, 
letters a t.m. e van de REACH-regelgeving, 
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of dat is bepaald overeenkomstig artikel 54, 
letter f, alsook op productcategorieën 
gebaseerde oriënterende mededelingen 
opstellen voor de geleidelijke invoering van 
verplichtingen uit hoofde van artikel 6;

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet het voortouw nemen bij de opstelling van sectorspecifieke richtsnoeren  
en deze werkzaamheden moeten gebaseerd zijn op benadering via belanghebbenden. 
Momenteel bestaat er een aantal goede methoden die voortkomen uit de industrie of uit 
individuele bedrijven, en deze kunnen de grondslag vormen voor de gedachtewisseling en 
voor de ontwikkeling van sectorspecifieke richtsnoeren. In de oriënterende mededelingen 
moet idealiter worden opgesomd op welke wijze toegestane chemische stoffen in de 
productcategorie worden gebruikt, er moet een overzicht worden gegeven van optimale 
werkmethoden in het beheer van de aanvoerketen, er moet worden uiteengezet op welke wijze 
kennis moet worden gegeven van toegestane chemische stoffen en er moet worden ingegaan 
op kenmerken voor het gebruik door consumenten en verwijdering.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries en Mary Honeyball

Amendement 288
Artikel 73, lid 2, letter i ter) (nieuw) 

i ter) op het REACH-gegevensbestand 
gebaseerde gegevens beschikbaar stellen 
over het gebruik van toegestane stoffen in 
artikelen;

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet over het gebruik van toegestane stoffen in beschikbare artikelen 
gestructureerde gegevens leveren, die dienen als begrijpelijke bron van gegevens en als 
aanvulling op de gegevens die in de sectorspecifieke oriënterende mededelingen worden 
beheerd.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries en Mary Honeyball

Amendement 289
Artikel 73, lid 2, letter i quater) (nieuw) 
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i quater) één jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening op de website een lijst 
openbaar maken van stoffen waarvan is 
vastgesteld dat zij voldoen aan de in artikel 
54 bedoelde normen. Deze lijst wordt 
regelmatig bijgewerkt.

Or. en

Motivering

Het Agentschap is het centrale informatiepunt voor gegevens over toegestane chemische 
stoffen en voor de juridische zekerheid is het van belang dat lijsten van stoffen die voldoen 
aan de in artikel 54 opgesomde normen algemeen beschikbaar worden gesteld en regelmatig 
bijgewerkt.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 290
Artikel 73, lid 2, letter i bis) (nieuw) 

i bis) in een gegevensbestand aan het 
gegevensbestand van REACH ontleende 
gestructureerde gegevens beschikbaar 
stellen over het gebruik van gevaarlijke 
stoffen in artikelen, met inbegrip van de 
beschikbaarheid van vervangers; 

Or. en

Motivering

Steun door middel van sturing en voorlichting kan de tenuitvoerlegging van de REACH-
wetgeving door de industrie vergemakkelijken. Door deze databank zou met name het 
midden- en kleinbedrijf door gemakkelijke toegang tot gegevens over vervangende producten 
in hogere mate zijn voordeel kunnen doen met de nieuwe wetgeving inzake chemische stoffen. 
Dit sluit eveneens aan op de eisen in het Verdrag van Aarhus tot bevordering van toegang 
van de burger tot milieugegevens die in het bezit zijn van instanties.

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

Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 291
Artikel 73, lid 2, letter i bis) (nieuw) 
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i bis) een centrum voor geavanceerde 
technologie opzetten en in stand houden 
voor mededelingen inzake gevaren. 
Gecentraliseerde en gecoördineerde 
middelen verschaffen inzake gegevens over 
het veilige gebruik van chemische stoffen 
en preparaten. Vergemakkelijking van het 
delen van kennis van optimale 
werkmethoden op het gebied van 
mededelingen inzake gevaren.   

Or. en

Motivering

Via het opzetten van een adequaat en logisch communicatiesysteem op de grondslag van 
gevaar ontvangen de consumenten de gegevens en adviezen die zij nodig hebben om stoffen 
en preparaten die chemische stoffen bevatten, veilig en doelmatig te kunnen gebruiken.

Houdt verband met de amendementen op de overwegingen 41 bis (nieuw), 69 en 70.

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

Amendement 292
Artikel 73, lid 4, letter f) 

f) een elektronische informatie-
uitwisselingsprocedure ontwikkelen;

f) technische en wetenschappelijke sturing 
en instrumenten bieden, met inbegrip van 
een specifieke help-desk  en een website 
voor de toepassing van deze verordening, 
met name om bijstand te verlenen bij de 
ontwikkeling van verslagen over chemische 
veiligheid door de bedrijfstak en met name 
door het midden- en kleinbedrijf;

Or. en

Motivering

Vervangt het desbetreffende deel van amendement 74 van het ontwerpverslag. Er moeten 
specifieke maatregelen worden getroffen om het MKB te helpen.

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

Amendement 293
Artikel 73, lid 4, letter g bis) (nieuw) 

g bis) in samenwerking met de Commissie 
wederzijdse erkenning door de EU en derde 
landen bevorderen van de resultaten van 
proeven die zijn uitgevoerd overeenkomstig 
en volgens deze verordening;

Or. en

Motivering

Aanvulling op amendement 74 in het ontwerpverslag. Om gebruik te maken van alle 
beschikbare gegevens over chemische stoffen, ook indien deze afkomstig zijn uit derde landen, 
en dus onnodige proeven te vermijden, moet wederzijdse erkenning van testresultaten worden 
bevorderd.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 294
Artikel 74, lid 4, letter d) 

d) keurt de vergoedingenstructuur van het 
ECA goed.

d) keurt de vergoedingenstructuur van het 
ECA goed omdat deze op doorzichtige, niet-
discriminerende en evenredige wijze is 
opgezet.

Or. fr

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 295
Artikel 74, lid 4, letter d) 

d) keurt de vergoedingenstructuur van het 
ECA goed.

d) keurt op doorzichtige en evenredige wijze 
de vergoedingenstructuur van het ECA goed.

Or. it
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Motivering

De vergoedingenstructuur moet worden opgezet op de grondslag van normen die bedoeld zijn 
om een eerlijke, doorzichtige en bovenal evenredige verdeling van kosten tot stand te 
brengen, daar hij een essentieel instrument is voor de financiering van het REACH-systeem. 
Het amendement moet worden gezien in samenhang met de andere amendementen op 
artikelen in Titel IX: ECA.

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

Krahmer en Françoise Grossetête

Amendement 296
Artikel 74, lid 4, letter d bis) (nieuw) 

d bis) een meerjarenprogramma voor de 
beoordeling van stoffen.

Or. xm

Motivering

Actualisering van de verantwoordelijkheden van het Agentschap nu zijn rol bij de beoordeling 
is uitgebreid (zie amendementen van dezelfde indieners op Titel VI).

Het continue actieprogramma moet gebaseerd zijn op de bevoegdheden van het Agentschap.

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

Amendement 297
Artikel 75, lid 1

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de 
belanghebbende partijen.

1. De raad van bestuur bestaat uit vier door 
de Commissie en tien door de Raad in 
overleg met het Europees Parlement 
voorgedragen leden, van wie er vier in 
gelijke mate moeten worden gekozen op 
basis van hun ervaring in verenigingen die 
consumenten, bedrijfstak en MKB 
vertegenwoordigen.

Or. it
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Motivering

De samenstelling van de raad van bestuur moet, overeenkomstig overweging 74 van het 
REACH-voorstel, zorgvuldig worden uitgebalanceerd. Het is van wezenlijke betekenis de 
betrokkenheid van alle instellingen te waarborgen - vandaar de raadpleging van het 
Europees Parlement - en tegelijkertijd moet worden gezorgd voor de permanente 
aanwezigheid van leden die gelijkelijk gekozen zijn uit verenigingen die de consument, de 
bedrijfstak (grote ondernemingen) en het MKB vertegenwoordigen, d.w.z. alle 
belanghebbenden in de chemische sector. Dit amendement moet worden gezien in samenhang 
met de andere amendementen op de artikelen in titel IX: ECA.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 298
Artikel 75, lid 1

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de belanghebbende 
partijen.

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en drie 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede vier door de 
Commissie benoemde leden afkomstig van 
de belanghebbende partijen, onder wie ten 
minste één vertegenwoordiger van de 
bedrijfstak, de vakbonden en de 
wetenschap.

Or. de

Motivering

De samenstelling van de raad van bestuur moet zorgvuldig uitgebalanceerd zijn. Het aantal 
door de Commissie benoemde vertegenwoordigers mag niet groter zijn dan het aantal door 
andere sectoren benoemde.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 299
Artikel 75, lid 1

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de belanghebbende 

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers en twee door het 
Parlement benoemde vertegenwoordigers, 
alsmede drie door de Commissie benoemde 
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partijen. leden zonder stemrecht afkomstig van de 
belanghebbende partijen.

Or. nl

Motivering

Net als bijvoorbeeld het EMEA krijgt het Parlement ook in de raad van bestuur van het ECA
twee vertegenwoordigers.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 300
Artikel 81, lid 1

1. Elke lidstaat kan kandidaat-leden van het 
Comité risicobeoordeling aanwijzen. De
uitvoerend directeur stelt een lijst van 
kandidaat-leden op, die op de website van 
het ECA wordt gepubliceerd. De raad van 
bestuur benoemt de leden van het comité op 
grond van die lijst, waarbij van elke lidstaat 
die kandidaat-leden heeft aangewezen ten 
minste één lid wordt benoemd. De leden 
worden benoemd op grond van hun rol bij en 
ervaring met de regelgeving voor chemische 
stoffen en/of op grond van hun technische en 
wetenschappelijke deskundigheid op het 
gebied van de evaluatie van 
risicobeoordelingen van stoffen. 

1. Elke lidstaat MOET één of meer leden
van het Comité risicobeoordeling aanwijzen.  
De leden worden benoemd op grond van hun 
rol bij en ervaring met de regelgeving voor 
chemische stoffen en/of op grond van hun 
technische en wetenschappelijke
deskundigheid op het gebied van de 
evaluatie van risicobeoordelingen van 
stoffen. 

Or. el

Motivering

Waarborgt dat alle lidstaten aan het Agentschap deel hebben.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 301
Artikel 81, lid 1

1. Elke lidstaat kan kandidaat-leden van het 
Comité risicobeoordeling aanwijzen. De 
uitvoerend directeur stelt een lijst van 

1. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
Comité risicobeoordeling en vervangende 
producten.  De leden worden benoemd op 
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kandidaat-leden op, die op de website van 
het ECA wordt gepubliceerd. De raad van 
bestuur benoemt de leden van het comité op 
grond van die lijst, waarbij van elke lidstaat 
die kandidaat-leden heeft aangewezen ten 
minste één lid wordt benoemd. De leden 
worden benoemd op grond van hun rol bij en 
ervaring met de regelgeving voor chemische 
stoffen en/of op grond van hun technische en 
wetenschappelijke deskundigheid op het 
gebied van de evaluatie van 
risicobeoordelingen van stoffen. 

grond van hun rol bij en ervaring met de 
regelgeving voor chemische stoffen en/of op 
grond van hun technische en 
wetenschappelijke deskundigheid op het 
gebied van de evaluatie van 
risicobeoordelingen van stoffen. 

Or. en

Motivering

Het is niet adequaat in het Comité een vast lid te benoemen, daar de vereiste deskundigheid 
per agendapunt kan veranderen. Het moet aan de lidstaten worden overgelaten te bepalen 
welke deskundige het meest geschikt is. Alle lidstaten moeten in het comité vertegenwoordigd 
zijn.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 302
Artikel 81, lid 2

2. Elke lidstaat kan kandidaat-leden van het 
Comité sociaal-economische analyse 
aanwijzen. De uitvoerend directeur stelt een 
lijst van kandidaat-leden op, die op de 
website van het ECA wordt gepubliceerd. 
De raad van bestuur benoemt de leden van 
het comité op grond van die lijst, waarbij 
van elke lidstaat die kandidaat-leden heeft 
aangewezen ten minste één lid wordt 
benoemd. De leden worden benoemd op 
grond van hun rol bij en ervaring met de 
regelgeving voor chemische stoffen en/of op 
grond van hun deskundigheid op het gebied 
van sociaal-economische analyse.

2. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
Comité sociaal-economische analyse. De 
leden worden benoemd op grond van hun rol 
bij en ervaring met de regelgeving voor 
chemische stoffen en/of op grond van hun 
deskundigheid op het gebied van sociaal-
economische analyse.

Or. en
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Motivering

Het is niet adequaat in het Comité een vast lid te benoemen, daar de vereiste deskundigheid 
per agendapunt kan veranderen. Het moet aan de lidstaten worden overgelaten te bepalen 
welke deskundige het meest geschikt is. Alle lidstaten moeten in het comité vertegenwoordigd 
zijn.

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

Amendement 303
Artikel 81, lid 4, alinea 4

De uitvoerend directeur of zijn 
vertegenwoordiger en vertegenwoordigers 
van de Commissie zijn gerechtigd alle door 
het ECA of zijn comités uitgeschreven 
vergaderingen van de comités en 
werkgroepen bij te wonen. 
Belanghebbenden kunnen op verzoek van de 
leden van het comité of op verzoek van de 
raad van bestuur worden uitgenodigd de 
vergaderingen als waarnemers bij te wonen.

De uitvoerend directeur of zijn 
vertegenwoordiger en vertegenwoordigers 
van de Commissie zijn gerechtigd alle door 
het ECA of zijn comités uitgeschreven 
vergaderingen van de comités en 
werkgroepen bij te wonen. 
Belanghebbenden, onder wie 
vertegenwoordigers van de bedrijfstak/het 
MKB, kunnen de vergaderingen als 
waarnemers eveneens bijwonen.

Or. it

Motivering

De aanwezigheid van vertegenwoordigers van een bedrijfstak bij vergaderingen van comités 
moet niet alleen op uitnodiging plaats hebben. Vertegenwoordigers van de bedrijfstak en/of 
het MKB  moeten als waarnemer aanwezig kunnen zijn. Dit amendement moet worden gezien 
in samenhang met de andere amendementen op artikelen in Titel IX: ECA.

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

Amendement 304
Artikel 82, lid 1

1. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
forum voor een verlengbare termijn van drie 
jaar. De leden worden gekozen op grond van 
hun rol bij en ervaring met de handhaving 

1. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
forum voor een verlengbare termijn van drie 
jaar. De leden worden gekozen op grond van 
hun rol bij en ervaring met de handhaving 
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van de wetgeving inzake chemische stoffen 
en onderhouden nuttige contacten met de 
bevoegde instanties van de lidstaten.

van de wetgeving inzake chemische stoffen 
en onderhouden nuttige contacten met de 
bevoegde instanties van de lidstaten.

Het forum streeft ernaar dat zijn leden een 
breed scala van relevante deskundigheid 
vertegenwoordigen. Het forum kan daartoe 
maximaal vijf extra leden op grond van hun 
specifieke bekwaamheid coöpteren. Deze 
leden worden voor een verlengbare termijn 
van drie jaar benoemd.

Geldt niet voor de Nederlandse versie.

De leden van het forum kunnen worden 
bijgestaan door wetenschappelijk en 
technisch adviseurs.

De leden van het forum kunnen worden 
bijgestaan door wetenschappelijk en 
technisch adviseurs.

De uitvoerend directeur van het ECA of zijn 
vertegenwoordiger en vertegenwoordigers 
van de Commissie zijn gerechtigd alle 
vergaderingen van het forum en zijn 
werkgroepen bij te wonen. 
Belanghebbenden kunnen op verzoek van de 
leden van het forum of op verzoek van de 
raad van bestuur worden uitgenodigd de 
vergaderingen als waarnemers bij te wonen.

De uitvoerend directeur van het ECA of zijn 
vertegenwoordiger en vertegenwoordigers 
van de Commissie zijn gerechtigd alle 
vergaderingen van het forum en zijn 
werkgroepen bij te wonen. 
Belanghebbenden, onder wie 
vertegenwoordigers van de bedrijfstak/het 
MKB kunnen de vergaderingen als 
waarnemers eveneens bijwonen.

Or. it

Motivering

De aanwezigheid van vertegenwoordigers van een bedrijfstak bij vergaderingen van comités 
moet niet alleen op uitnodiging plaats hebben. Vertegenwoordigers van de bedrijfstak en/of 
het MKB  moeten als waarnemer aanwezig kunnen zijn. Dit amendement moet worden gezien 
in samenhang met de andere amendementen op artikelen in Titel IX: ECA.

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 305
Artikel 83, lid 2, alinea 1

2. De lidstaten zenden het ECA de namen 
van deskundigen met bewezen ervaring met 
de evaluatie van risicobeoordelingen van 
chemische stoffen en/of sociaal-

2. De lidstaten zenden het ECA de namen 
van onafhankelijke deskundigen met 
bewezen ervaring met de evaluatie van 
risicobeoordelingen van chemische stoffen 
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economische analyses of met andere 
relevante wetenschappelijke deskundigheid 
die beschikbaar zijn om zitting te nemen in 
werkgroepen van de comités, alsmede hun 
kwalificaties en specifieke terreinen van 
deskundigheid.

en/of sociaal-economische analyses of met 
andere relevante wetenschappelijke 
deskundigheid die beschikbaar zijn om 
zitting te nemen in werkgroepen van de 
comités, alsmede hun kwalificaties en 
specifieke terreinen van deskundigheid.

Or. it

Motivering

De deskundigen moeten wetenschappelijk en politiek onafhankelijk zijn. Er moet een 
procedure worden ingesteld voor het vinden van onafhankelijke deskundigen. Dit 
amendement moet worden gezien in samenhang met de andere amendementen op artikelen in 
Titel IX: ECA.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 306
Artikel 83, lid 2 bis (nieuw)

2 bis) De raad van bestuur stelt op voorstel 
van de uitvoerend directeur een openbaar 
gemaakte lijst op van door de lidstaten 
aangewezen bevoegde organen die het 
Agentschap afzonderlijk of in het kader van 
een netwerk kunnen bijstaan bij de 
vervulling van zijn taken, met name de 
taken uit hoofde van Titel VI. Het 
Agentschap kan deze organen taken laten 
verrichten, met name de 
beoordelingswerkzaamheden inzake 
voorstellen voor proeven, dossiers en 
stoffen.

Or. fr

Motivering

Opzetten van een deskundigheidsnetwerk op lidstaatniveau dat in rechtstreekse verbinding 
staat met het Agentschap.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 307
Artikel 83, lid 3

3. Voor de verlening van diensten door leden 
van een comité of deskundigen die in een 
werkgroep van de comités of van het forum 
zitting nemen of andere taken voor het ECA 
verrichten, wordt een schriftelijke 
overeenkomst opgesteld tussen het ECA en 
de betrokken persoon, of in voorkomend 
geval tussen het ECA en de werkgever van 
de betrokken persoon.

3. Voor de verlening van diensten door de 
aangesloten organen die voorkomen op de 
overeenkomstig lid 2 bis opgestelde 
openbare lijst,  leden van een comité of 
deskundigen die in een werkgroep van de 
comités of van het forum zitting nemen of 
andere taken voor het ECA verrichten, wordt 
een schriftelijke overeenkomst opgesteld 
tussen het ECA en het betrokken orgaan, de 
betrokken persoon, of in voorkomend geval 
tussen het ECA en de werkgever van de 
betrokken persoon.

De betrokken persoon, of zijn werkgever, 
ontvangt een vergoeding volgens een in de 
door de raad van bestuur vastgestelde 
financiële regeling opgenomen schaal. 
Wanneer de betrokken persoon verzuimt zijn 
plichten te vervullen, is de uitvoerend 
directeur gerechtigd de overeenkomst te 
beëindigen of op te schorten, of de 
vergoeding in te houden.

Het orgaan, de betrokken persoon, of zijn 
werkgever, ontvangt een vergoeding volgens 
een in de door de raad van bestuur 
vastgestelde financiële regeling opgenomen 
schaal. Wanneer het orgaan of de betrokken 
persoon verzuimt zijn plichten te vervullen, 
is de uitvoerend directeur gerechtigd de 
overeenkomst te beëindigen of op te 
schorten, of de vergoeding in te houden.

Or. fr

Motivering

Opzetten van een deskundigheidsnetwerk op lidstaatniveau dat in rechtstreekse verbinding 
staat met het Agentschap.

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

Amendement 308
Artikel 84, lid 2

2. De leden van de raad van bestuur, de 
uitvoerend directeur en de leden van de 
comités en het forum leggen een verklaring 
waarin zij beloven hun plichten te zullen 
vervullen alsmede een verklaring over de 
belangen die hun onafhankelijkheid zouden 

2. De leden van de raad van bestuur, de 
uitvoerend directeur en de leden van de 
comités, van het forum en van de raad van 
beroep, deskundigen en wetenschappelijke 
en technische adviseurs mogen in de 
chemische sector geen economische of 
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kunnen schaden af. Deze verklaringen 
worden jaarlijks schriftelijk afgelegd.

andere belangen hebben waardoor hun 
onpartijdigheid kan worden beïnvloed. Zij 
beloven onafhankelijk en in het algemeen 
belang te handelen en zij leggen ieder jaar 
een verklaring af van hun financiële 
belangen. Eventuele niet-rechtstreekse 
belangen in verband met de chemische 
industrie worden opgegeven in een door het 
Agentschap bijgehouden en op verzoek in 
de kantoren van het Agentschap algemeen 
toegankelijk register.
De lidstaten geven de leden van het comité 
risicobeoordeling, het comité sociaal-
economische analyse, het forum, de raad 
van beroep, of hun wetenschappelijke en 
technische adviseurs geen opdrachten die 
onverenigbaar zijn met de afzonderlijke 
taken van deze personen of met de taken, 
verantwoordelijkheden en 
onafhankelijkheid van het Agentschap.
In de gedragscode van het Agentschap 
worden de maatregelen opgesomd die 
verband houden met de toepassing van dit 
artikel.

Or. en

Motivering

Vervangt de tweede alinea van amendement 84 van het ontwerpverslag. Toegevoegd wordt de 
bepaling dat de leden van het Agentschap onafhankelijk zijn van de lidstaten.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 309
Artikel 85, lid 1

1. De kamer van beroep bestaat uit een 
voorzitter en twee andere leden.

1. De kamer van beroep bestaat uit een in 
een lidstaat als rechter erkende voorzitter 
en twee andere leden.

Or. de
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Motivering

Gezien de taken van de kamer van beroep moet een rechter het voorzitterschap bekleden.

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 310
Artikel 85, lid 1

1. De kamer van beroep bestaat uit een 
voorzitter en twee andere leden.

1. De kamer van beroep bestaat uit een 
rechter als voorzitter en twee andere leden.

Or. it

Motivering

Gezien de taken van de kamer van beroep moet een rechter het voorzitterschap bekleden. Dit 
amendement moet worden gezien in samenhang met de andere amendementen op artikelen in 
Titel IX: ECA.

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

Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 311
Artikel 87, lid 1

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 25, 
lid 4, derde alinea, artikel 28, lid 2, eerste 
alinea, artikel 49, artikel 115, lid 4, of 
artikel 116 kan beroep worden ingesteld.

1. Tegen de besluiten en adviezen van het 
ECA overeenkomstig deze verordening kan 
beroep worden ingesteld.

Or. xm

Motivering

Beroep moet niet beperkt blijven tot een aanvechtbare reeks besluiten, maar het moet 
mogelijk zijn tegen alle besluiten overeenkomstig deze verordening. Dit amendement moet 
worden gezien in samenhang met de andere amendementen op artikelen in Titel IX: ECA.

In beginsel moet het recht bestaan tegen ieder besluit van het Agentschap beroep aan te 
tekenen. Voorts moet het mogelijk zijn beroep aan te tekenen tegen adviezen van het 
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Agentschap, daar deze adviezen onafhankelijke handelingen tot afsluiting van beoordelingen 
vormen, die moeten kunnen worden rechtgetrokken.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 312
Artikel 87, lid 1

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 25, 
lid 4, derde alinea, artikel 28, lid 2, eerste 
alinea, artikel 49, artikel 115, lid 4, of 
artikel 116 kan beroep worden ingesteld.

1. Tegen de besluiten van het ECA kan 
beroep worden ingesteld.

Or. en

Motivering

De rechten die een aanvrager of belanghebbende kan doen gelden om de kans te krijgen op 
onafhankelijke herziening van de besluiten die in het kader van de REACH-procedure zijn 
genomen, zijn uiterst beperkt. Gezien de beduidende gevolgen die deze wetgeving kan hebben 
voor de Europese economie en haar mededingingsvermogen, achten wij het absoluut van 
doorslaggevende betekenis dat wordt toegezien op een volledige en eerlijke hoorzitting voor 
een onpartijdige rechtbank op een zinnig tijdstip en op zinnige wijze.

Alle besluiten moeten naar behoren worden toegelicht en met redenen omkleed zodat 
besluiten daadwerkelijk bestuursrechtelijk kunnen worden herzien, en in belangrijke fasen 
van het proces moet een doelmatige rechterlijke controle worden uitgevoerd om te 
waarborgen dat cruciale rechten en economische belangen tijdens het hele proces beschermd 
worden.  Voorts moet tegen alle besluiten van het Agentschap beroep worden aangetekend en 
niet tegen een beperkt aantal met name genoemde besluiten (zoals momenteel het geval is in 
artikel 87).

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 313
Artikel 87, lid 1

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 25, 
lid 4, derde alinea, artikel 28, lid 2, eerste 
alinea, artikel 49, artikel 115, lid 4, of 
artikel 116 kan beroep worden ingesteld.

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 25, 
lid 4, derde alinea, artikel 26 ter, lid 1, 
artikel 28, lid 2, eerste alinea, artikel 49, 
artikel 115, lid 4, of artikel 116 kan beroep 
worden ingesteld.
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Or. de

Motivering

Indeling in een prioriteitstrap overeenkomstig artikel 26 ter, lid 1 moet worden ingedeeld bij 
de besluiten waartegen beroep kan worden aangetekend.

Amendement ingediend door John Bowis en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 314
Artikel 87, lid 1

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 25, 
lid 4, derde alinea, artikel 28, lid 2, eerste 
alinea, artikel 49, artikel 115, lid 4, of 
artikel 116 kan beroep worden ingesteld.

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 7, artikel 18, artikel 25, 
lid 4, derde alinea, artikel 28, lid 2, eerste 
alinea, artikel 49, artikel 57, artikel 115, 
lid 4, of artikel 116 kan beroep worden 
ingesteld.

Or. en

Motivering

Omwille van de logica moet het mogelijk zijn tegen toelatingsbesluiten eveneens beroep aan 
te tekenen.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 315
Artikel 87, lid 2

2. Een uit hoofde van lid 1 ingesteld beroep 
heeft schorsende werking.

schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 87, lid 1.
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Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 316
Artikel 87, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Aan fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers wier belangen 
ongunstig zouden kunnen worden 
beïnvloed doordat het Agentschap een 
maatregel vaststelt, wordt het recht 
verleend  te worden gehoord tijdens de 
gehele goedkeuringsprocedure en in ieder 
geval voordat de maatregel wordt 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 87, lid 1.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 317
Artikel 93, lid 2

2. De uitgaven van het ECA omvatten de 
personeelskosten, de administratieve kosten, 
de kosten voor infrastructuur en de 
operationele kosten.

2. De uitgaven van het ECA omvatten de 
personeelskosten, de administratieve kosten, 
de kosten voor infrastructuur en de 
operationele kosten, met name indien deze 
voortkomen uit met derden, o.m. de bij het 
Agentschap geplaatste leden van het 
netwerk van organen, met het oog op 
beoordelingen overeenkomstig Titel VI 
gesloten overeenkomsten.

Or. fr

Motivering

Betreft de oprichting van een netwerk van deskundigen op het niveau van de lidstaten in 
rechtstreeks contact met het Agentschap; in het kader van een geharmoniseerde procedure en 
om iedere ongelijkheid te voorkomen voert het Agentschap de beoordeling uit van voorstellen 
voor proeven en  van de dossiers.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 318
Artikel 95

De structuur en de hoogte van de in 
artikel 93, lid 1, onder b), bedoelde 
vergoedingen worden door de raad van 
bestuur vastgesteld en worden openbaar 
gemaakt.

De structuur en de hoogte van de in 
artikel 93, lid 1, onder b), bedoelde 
vergoedingen worden door de raad van 
bestuur vastgesteld en worden openbaar 
gemaakt.

Een deel van de vergoeding wordt 
toegewezen aan de ontwikkeling van 
proefmethoden zonder dieren.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan het amendement op overweging 73. Om het doel van deze verordening, te 
weten bevordering van proeven zonder dieren, te verwezenlijken moeten meer kredieten 
worden vrijgemaakt voor de ontwikkeling van proefmethoden zonder dieren, die kunnen 
worden toegepast om te voldoen aan de eisen over informatie overeenkomstig deze 
verordening.

Gekoppeld aan het amendement op overweging 34 bis. Er moeten meer financiële middelen 
ter beschikking worden gesteld voor het verwezenlijken van de doelstelling van bevordering 
van de toepassing van méér proeven zonder dieren.

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

Amendement 319
Artikel 95

De structuur en de hoogte van de in 
artikel 93, lid 1, onder b), bedoelde 
vergoedingen worden door de raad van 
bestuur vastgesteld en worden openbaar 
gemaakt.

De structuur en de hoogte van de in 
artikel 93, lid 1, onder b), bedoelde 
vergoedingen worden door de raad van 
bestuur vastgesteld en worden openbaar 
gemaakt. De vergoedingen dekken 
uitsluitend de werkelijke registratiekosten.

Or. sv

Motivering

De vergoedingen moeten redelijk zijn en overeenkomen met de werkelijke registratiekosten. 
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Zij mogen geen middel zijn om de uitoefening van het openbaar gezag te financieren.

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 320
Artikel 98, lid 3

3. Het ECA is gevestigd te Ispra (Italië). schrappen

Or. en

Motivering

Op basis van het in gezamenlijk overleg genomen besluit van de vertegenwoordigers van de 
lidstaten die op 13 december 2003 op het niveau van staatshoofden of regeringsleiders bijeen 
waren (PB L 29, 3.2.2004, blz. 15), wordt het Europees Chemicaliënagentschap gevestigd in 
Helsinki.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 321
Artikel 98, lid 3

3. Het ECA is gevestigd te Ispra (Italië). 3. Het ECA is gevestigd te Brussel (België).

Or. de

Motivering

Brussel ligt midden in de Europese Unie.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 322
Artikel 105

De raad van bestuur legt in overleg met de 
Commissie passende contacten tussen het 
ECA en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en consumentenbeschermings-, 
werknemersbeschermings- en 
milieubeschermingsorganisaties. Deze 
contacten kunnen de deelname van 

De raad van bestuur legt in overleg met de 
Commissie passende contacten tussen het 
ECA en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en consumentenbeschermings-, 
werknemersbeschermings- , 
milieubeschermings- en
dierenbeschermingsorganisaties . Deze 
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waarnemers aan bepaalde aspecten van de 
werkzaamheden van het ECA inhouden, 
waarvoor de raad van bestuur van tevoren in 
overleg met de Commissie de voorwaarden 
vaststelt.

contacten kunnen de deelname van 
waarnemers aan bepaalde aspecten van de 
werkzaamheden van het ECA inhouden, 
waarvoor de raad van bestuur van tevoren in 
overleg met de Commissie de voorwaarden 
vaststelt.

Or. en

Motivering

Dierenbeschermingsorganisaties zijn in belangrijke mate betrokken bij deze verordening, 
gezien de gevolgen ervan voor dierproeven. Deze organisaties moeten dus worden 
opgenomen op de lijst van organisaties waarmee de nodige contacten moeten worden 
aangegaan.


