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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

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

Amendement 323
TITEL X, titel

INVENTARIS VAN INDELINGEN EN 
ETIKETTERINGEN

INVENTARIS VAN INDELINGEN

Or. it

Motivering

Doel van dit amendement is het waarborgen van consistentie met de amendementen op de 
tekst van deze titel en het voorkomen van herhalingen. Het moet samen worden gezien met de 
andere amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en 
etiketteringen", zijn ingediend.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 324
Artikel 109

Deze titel is van toepassing op: schrappen
a) stoffen waarvoor registratie door een 
fabrikant of importeur verplicht is;
b) stoffen die binnen het toepassingsgebied 
van artikel 1 van Richtlijn 67/548/EEG 
vallen, die overeenkomstig die richtlijn aan 
de criteria voor indeling als gevaarlijk 
voldoen en die hetzij als zodanig, hetzij in 
een preparaat in hoeveelheden boven de 
concentratiegrenswaarden van 
Richtlijn 1999/45/EG voor indeling van het 
preparaat als gevaarlijk in de handel 
worden gebracht.

Or. de

Motivering

Een inventaris van indelingen en etiketteringen is overbodig, aangezien deze in het kader van 
de registratie, respectievelijk bij de kerninformatie, so wie so worden gemeld. Deze 
informatie is beschikbaar in de databank die het Agentschap krachtens artikel 73, lid 2, onder 
d) opzet en beheert. Een bijkomende meldingsplicht met het oog op een dergelijke inventaris 
is een onnodige last voor producenten en importeurs, en levert bovendien geen extra 
informatie op.

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

Amendement 325
Artikel 109, letter b)

b) stoffen die binnen het toepassingsgebied 
van artikel 1 van Richtlijn 67/548/EEG 
vallen, die overeenkomstig die richtlijn aan 
de criteria voor indeling als gevaarlijk 
voldoen en die hetzij als zodanig, hetzij in 
een preparaat in hoeveelheden boven de 
concentratiegrenswaarden van 
Richtlijn 1999/45/EG voor indeling van het 
preparaat als gevaarlijk in de handel worden 

b) stoffen die binnen het toepassingsgebied 
van artikel 1 van Richtlijn 67/548/EEG 
vallen, die overeenkomstig die richtlijn aan 
de criteria voor indeling als gevaarlijk 
voldoen en die in hoeveelheden boven de 
100 kg per producent of importeur hetzij als
zodanig, hetzij in een preparaat in 
hoeveelheden boven de 
concentratiegrenswaarden van 
Richtlijn 1999/45/EG voor indeling van het 
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gebracht. preparaat als gevaarlijk in de handel worden 
gebracht.

Deze Titel is niet van toepassing op stoffen 
die niet onder de registratieverplichting 
vallen.

Or. it

Motivering

Er moet een minimumhoeveelheid worden vastgesteld, teneinde te voorkomen dat ook zeer 
kleine hoeveelheden moeten worden gemeld. Richtlijn 1999/45/EG stelt geen 
concentratieniveaus vast voor fysisch-chemische effecten. Dit amendement moet samen 
worden gezien met de andere amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van 
indelingen en etiketteringen", zijn ingediend.

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

Amendement 326
Artikel 110, lid 1, inleidende formule

1. Een importeur of fabrikant, of een groep 
importeurs of fabrikanten, die een stof in de 
handel brengt die binnen het 
toepassingsgebied van artikel 109 valt, 
verstrekt het ECA de volgende informatie 
voor opname in de inventaris als bedoeld in 
artikel 111, tenzij deze reeds ten behoeve 
van de registratie is ingediend:

1. Een importeur of fabrikant, of een groep 
importeurs of fabrikanten, die een stof in de 
handel brengt die binnen het 
toepassingsgebied van artikel 109 valt, 
verstrekt het ECA de volgende informatie 
voor opname in de inventaris als bedoeld in 
artikel 111, op voorwaarde dat deze 
informatie niet hoeft te worden ingediend 
als onderdeel van de registratie:

Or. it

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

Amendement 327
Artikel 110, lid 1, letter b)

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

b) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV. Voor 
stoffen die onder het toepassingsgebied van 
artikel 109, letter b) vallen, volstaat het de 
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informatie in te dienen zoals bedoeld in 
punt 2.1 van bijlage IV;

Or. it

Motivering

Dubbel werk moet worden vermeden: voor letter b) geldt dat de volledige lijst van eisen van 
punt 2 van bijlage IV excessief is en tot onevenredig hoge kosten zou leiden voor kleine 
aantallen stoffen. Dit amendement moet samen worden gezien met de andere amendementen 
die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en etiketteringen", zijn ingediend.

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

Amendement 328
Artikel 110, lid 1, letter d)

d) de gevarenetiketten van de stoffen als 
gevolg van de toepassing van de 
artikelen 23, 24 en 25 van 
Richtlijn 67/548/EEG;

schrappen

Or. it

Motivering

Dubbel werk moet worden vermeden: voor letter d) geldt dat de inventaris de indeling van de 
inventaris moet bevatten, niet die van de etikettering. Dit amendement moet samen worden 
gezien met de andere amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van 
indelingen en etiketteringen", zijn ingediend.

Amendement ingediend door Johannes Blokland en Chris Davies

Amendement 329
Artikel 110, lid 3

3. Wanneer de verplichting krachtens lid 1 
leidt tot verschillende vermeldingen in de 
inventaris voor dezelfde stof, stellen de 
kennisgevers en registranten alles in het 
werk om een overeengekomen vermelding
in de inventaris tot stand te brengen.

3. Wanneer de verplichting krachtens lid 1 
zal leiden tot verschillende vermeldingen in 
de inventaris voor dezelfde stof, brengen de 
kennisgevers een overeengekomen 
vermelding in de inventaris tot stand.

Als verschillende kennisgevers en 
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registranten van mening verschillen, zal de 
ECA na het raadplegen van alle 
stakeholders, een enkelvoudige vermelding 
vaststellen.

Or. nl

Motivering

Een stof moet maar op één manier geclassificeerd worden (Johannes Blokland).

Het is van uitermate groot belang dat de indeling de een stof die door meerdere leveranciers 
wordt geleverd identiek is (Chris Davies).

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

Amendement 330
Artikel 111, titel

Inventaris van indelingen en etiketteringen Inventaris van indelingen

Or. it

Motivering

De voorgestelde tekst is 'dubbelop' aangezien deze kwestie reeds is geregeld in de artikelen 
109 en 20. Doel van dit amendement is het waarborgen van consistentie met de 
amendementen op de tekst en het voorkomen van herhalingen. Het moet samen worden gezien 
met de andere amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en 
etiketteringen", zijn ingediend.

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

Amendement 331
Artikel 111, lid 1, alinea 1

1. Het ECA zorgt voor het opzetten en 
beheren van een inventaris van indelingen 
en etiketteringen in de vorm van een 
databank, waarin de informatie als bedoeld 
in artikel 110, lid 1, wordt opgenomen, voor 
zowel informatie waarvan krachtens 
artikel 110, lid 1, kennis is gegeven, als 

1. Het ECA zorgt voor het opzetten en 
beheren van een inventaris van indelingen in 
de vorm van een databank, waarin de 
informatie als bedoeld in artikel 110, lid 1, 
wordt opgenomen, voor zowel informatie 
waarvan krachtens artikel 110, lid 1, kennis 
is gegeven, als informatie die ten behoeve 
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informatie die ten behoeve van een 
registratie is ingediend. De niet-
vertrouwelijke informatie in deze databank, 
als bedoeld in artikel 116, lid 1, is openbaar 
toegankelijk. Het ECA verleent de 
kennisgevers en registranten die informatie 
over een stof hebben ingediend, toegang tot 
de overige gegevens die over die stof in de 
inventaris beschikbaar zijn.

van een registratie is ingediend. De niet-
vertrouwelijke informatie in deze databank, 
als bedoeld in artikel 116, lid 1, is openbaar 
toegankelijk. Het ECA verleent de 
kennisgevers en registranten die informatie 
over een stof hebben ingediend, toegang tot 
de overige gegevens die over die stof in de 
inventaris beschikbaar zijn.

Or. it

Motivering

De voorgestelde tekst is 'dubbelop' aangezien deze kwestie reeds is geregeld in de artikelen 
109 en 20. Doel van dit amendement is het waarborgen van consistentie met de 
amendementen op de tekst en het voorkomen van herhalingen. Het moet samen worden gezien 
met de andere amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en 
etiketteringen", zijn ingediend.

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

Amendement 332
Artikel 111, lid 1, alinea 2

Bij ontvangst van aangepaste informatie 
overeenkomstig artikel 110, lid 4, past het 
ECA de inventaris aan.

Bij ontvangst van aangepaste informatie 
overeenkomstig en artikel 20, lid 1, letter g 
bis) of artikel 110, lid 4, past het ECA de 
inventaris aan.

Or. it

Motivering

De voorgestelde tekst is 'dubbelop' aangezien deze kwestie reeds is geregeld in de artikelen 
109 en 20. Doel van dit amendement is het waarborgen van consistentie met de 
amendementen op de tekst en het voorkomen van herhalingen. Het moet samen worden gezien 
met de andere amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en 
etiketteringen", zijn ingediend.
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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 333
Artikel 111, lid 2, letter a)

a) of voor de vermelding een 
geharmoniseerde indeling en etikettering op 
Gemeenschapsniveau bestaat, door opname 
in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG;

a) of voor de vermelding een 
geharmoniseerde indeling op 
Gemeenschapsniveau bestaat, door opname 
in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG;

Or. it

Motivering

Doel van dit amendement is het waarborgen van consistentie met de amendementen op de 
tekst en het voorkomen van herhalingen. Het moet samen worden gezien met de andere 
amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en etiketteringen", 
zijn ingediend.

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 334
Artikel 112, titel

Harmonisatie van de indeling en etikettering Harmonisatie van de indeling 

Or. it

Motivering

Doel van dit amendement is het waarborgen van consistentie met de amendementen op de 
tekst en het voorkomen van herhalingen. Het moet samen worden gezien met de andere 
amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en etiketteringen", 
zijn ingediend.

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 335
Artikel 112, lid 1
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1. Een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau wordt 
vanaf de inwerkingtreding van deze 
verordening uitsluitend aan bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG toegevoegd voor de 
indeling van een stof als kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de voortplanting, 
categorieën 1, 2 of 3, of als 
inhalatieallergeen. De bevoegde instanties 
van de lidstaten kunnen daartoe bij het ECA 
overeenkomstig bijlage XIV voorstellen 
voor geharmoniseerde indeling en 
etikettering indienen.

1. Een geharmoniseerde indeling op 
Gemeenschapsniveau wordt vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitsluitend aan bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG toegevoegd voor de 
indeling van een stof als kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de voortplanting, 
categorieën 1, 2 of 3, of als 
inhalatieallergeen. De bevoegde instanties 
van de lidstaten kunnen daartoe bij het ECA 
overeenkomstig bijlage XIV voorstellen 
voor geharmoniseerde indeling indienen.

Or. it

Motivering

Doel van dit amendement is het waarborgen van consistentie met de amendementen op de 
tekst en het voorkomen van herhalingen. Het moet samen worden gezien met de andere 
amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en etiketteringen", 
zijn ingediend.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 336
Artikel 112, lid 1

1. Een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau wordt
vanaf de inwerkingtreding van deze 
verordening uitsluitend aan bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG toegevoegd voor de 
indeling van een stof als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 of 3, 
of als inhalatieallergeen. De bevoegde 
instanties van de lidstaten kunnen daartoe bij 
het ECA overeenkomstig bijlage XIV
voorstellen voor geharmoniseerde indeling 
en etikettering indienen.

1. Een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau kan
vanaf de inwerkingtreding van deze 
verordening ook aan bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG worden toegevoegd, 
alsook aan richtlijn 1999/45/EG. De 
bevoegde instanties van de lidstaten kunnen 
daartoe bij het ECA overeenkomstig 
bijlage XIV voorstellen voor 
geharmoniseerde indeling en etikettering 
indienen.

Or. en
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Motivering

Het beperken van een geharmoniseerde indeling tot slechts enkele negatieve effecten is 
onaanvaardbaar. Er zijn veel meer uitermate relevante effecten op de menselijke gezondheid 
en het milieu. Gebleken is dat indeling hoogst controversieel is, te controversieel om aan de 
industrie over te laten. Een geharmoniseerde indeling maakt het mogelijk conflicten op te 
lossen zonder inschakeling van rechtbanken, en leidt dus tot een besparing van middelen. 
Daarnaast is het zo dat de indeling van preparaten bepaalt of een chemische 
veiligheidsbeoordeling moet worden verricht (artikel 29), en dus is een geharmoniseerde 
indeling belangrijk om onduidelijkheden en conflicten te voorkomen.

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

Amendement 337
Artikel 112, lid 1

1. Een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau wordt 
vanaf de inwerkingtreding van deze 
verordening uitsluitend aan bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG toegevoegd voor de 
indeling van een stof als kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de voortplanting, 
categorieën 1, 2 of 3, of als 
inhalatieallergeen. De bevoegde instanties 
van de lidstaten kunnen daartoe bij het ECA 
overeenkomstig bijlage XIV voorstellen 
voor geharmoniseerde indeling en 
etikettering indienen.

1. Een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau wordt 
vanaf de inwerkingtreding van deze 
verordening uitsluitend aan bijlage I bij
Richtlijn 67/548/EEG toegevoegd voor de 
indeling van een stof als kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de voortplanting, 
categorieën 1, 2 of 3, of als 
inhalatieallergeen. 
a) de bevoegde instanties van de lidstaten 
kunnen daartoe bij het ECA overeenkomstig 
bijlage XIV voorstellen voor 
geharmoniseerde indeling en etikettering 
indienen,

b) het Agentschap kan overeenkomstig 
bijlage XIV voorstellen voor 
geharmoniseerde indeling en etikettering 
indienen.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit de amendementen op Titel VI (Beoordeling).
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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 338
Artikel 113

De verplichtingen van artikel 110 zijn van 
toepassing vanaf de krachtens artikel 21, 
lid 1, vastgestelde termijn.

De verplichtingen van artikel 110 zijn van 
toepassing vanaf de krachtens artikel 21 
vastgestelde termijn.

Or. it

Motivering

Indien de inventaris opgesteld gaat worden op basis van de preregistratieprocedure, moeten 
de termijnen daarvan dezelfde zijn. Dit amendement moet samen worden gezien met de 
andere amendementen die op de artikelen van Titel X, "Inventaris van indelingen en 
etiketteringen", zijn ingediend.

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

Amendement 339
Artikel 114

1. Elke tien jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

1. Elke twee jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.

Het eerste verslag wordt echter één jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.

2. Elke tien jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

2. Elke twee jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

Het eerste verslag wordt echter twee jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

3. Elke tien jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 

3. Elke twee jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
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bedoelde informatie is opgenomen. bedoelde informatie is opgenomen.
Het eerste verslag wordt echter zes jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving gepubliceerd.

Het eerste verslag wordt echter twee jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving gepubliceerd.

Or. it

Motivering

Vanwege het sterk innoverende karakter van de verordening moeten de verslagen over de 
werking ervan eerder worden ingediend dan oorspronkelijk voorgesteld, onder andere om te 
zorgen voor een goed en zo volledig mogelijk toezicht op de implementatie. Dit amendement 
moet samen worden gezien met de andere amendementen die op de artikelen van Titel XI, 
"Informatie", zijn ingediend.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 340
Artikel 114

1. Elke tien jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

1. Elke twee jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur. Dit verslag bevat onder andere 
informatie betreffende genomen toezicht-
en controlemaatregelen, geconstateerde 
overtredingen en hun bestraffing, alsook 
informatie over problemen bij de 
tenuitvoerlegging van de verordening.

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.

Het eerste verslag wordt echter één jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.

2. Elke tien jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

2. Elke twee jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

Het eerste verslag wordt echter twee jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

3. Elke tien jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 

3. Elke twee jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
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bedoelde informatie is opgenomen. bedoelde informatie is opgenomen.
Het eerste verslag wordt echter zes jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving gepubliceerd.

Het eerste verslag wordt echter twee jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving gepubliceerd.

Or. de

Motivering

Met het oog op een uniforme toepassing van de verordening moeten de rapportagetermijnen 
voor de lidstaten aanzienlijk worden ingekort. Alleen op die manier kunnen verkeerde 
ontwikkelingen op tijd worden gecorrigeerd. Wat het verslag betreft, moeten ook inhoudelijke 
minimumvereisten worden vastgelegd, om een zekere mate van kwaliteit te waarborgen.

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

Amendement 341
Artikel 114

1. Elke tien jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

1. Elke drie jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.

Het eerste verslag wordt echter één jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.

2. Elke tien jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

2. Elke drie jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

Het eerste verslag wordt echter twee jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving ingediend.

3. Elke tien jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie is opgenomen.

3. Elke drie jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie is opgenomen.

Het eerste verslag wordt echter zes jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving gepubliceerd.

Het eerste verslag wordt echter drie jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, lid 2, 
vereiste kennisgeving gepubliceerd.
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Or. it

Motivering

De termijnen moeten korter zijn met het oog op een tijdige monitoring en, in het verlengde 
daarvan, het kunnen aanbrengen van de nodige aanpassingen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 342
Artikel 114

1. Elke tien jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

1. Elke vijf jaar zenden de lidstaten de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening op hun grondgebied, met 
paragrafen over de beoordeling en de 
handhaving, in de in artikel 108 bedoelde 
structuur.

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend.
2. Elke tien jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

2. Elke vijf jaar zendt het ECA de 
Commissie een verslag over de werking van 
deze verordening. 

Het eerste verslag wordt echter vijf jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, 
lid 2, vereiste kennisgeving ingediend.
3. Elke tien jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie is opgenomen.

3. Elke vijf jaar publiceert de Commissie 
een algemeen verslag over de ervaring die is 
opgedaan met de werking van deze 
verordening, waarin de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie is opgenomen.

Het eerste verslag wordt echter zes jaar na 
de datum van de krachtens artikel 131, 
lid 2, vereiste kennisgeving gepubliceerd.

Or. nl

Motivering

Iedere vijf jaar wordt er een verslag gemaakt door zowel de lidstaten, het ECA als de 
Commissie. Eén maal in de tien jaar is te weinig.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter en Jonas Sjöstedt

Amendement 343
Artikel 114 bis (nieuw)

Artikel 114 bis
Informatie aan het publiek

Teneinde het veilige en duurzame gebruik 
door de consumenten van chemische 
stoffen, preparaten en daarvan afgeleide 
producten te vergemakkelijken, stellen de 
fabrikanten passende informatie 
beschikbaar middels etiketten op de 
verpakking van elke eenheid die voor de 
verkoop aan de consumenten op de markt 
wordt gebracht. Bovendien gaat het etiket, 
in voorkomend geval, vergezeld van het 
gebruik van andere communicatiekanalen, 
zoals websites, die gedetailleerdere 
informatie verschaffen over de veiligheid 
en het gebruik van het voorwerp.

Or. en

Motivering

Licht aangepaste versie van amendement 103 in het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 344
Artikel 114 bis (nieuw)

Artikel 114 bis
Informatie aan het publiek

Teneinde het veilige en duurzame gebruik 
door de consumenten van voorwerpen met 
chemische stoffen te vergemakkelijken, 
stellen de fabrikanten informatie op basis 
van het risico beschikbaar middels etiketten 
op de verpakking van elke eenheid die voor 
de verkoop aan de consumenten op de 
markt wordt gebracht. Op deze etiketten 
worden de stof, respectievelijk de stoffen in 
de samenstelling van het op de markt 
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gebrachte product helder en duidelijk 
leesbaar vermeld, alsook het aanbevolen 
gebruik en de risico's voor de gezondheid 
of het milieu door het gebruik of te 
voorziene situaties bij oneigenlijk gebruik. 
Bovendien gaat het etiket, in voorkomend 
geval, vergezeld van het gebruik van andere 
communicatiekanalen, zoals websites, die 
gedetailleerdere informatie verschaffen 
over de veiligheid en het gebruik van het 
voorwerp.
Er wordt gedetailleerdere informatie 
verstrekt aan de distributeurs teneinde hen 
in staat te stellen het publiek of 
consumenten beter te adviseren en te 
garanderen dat deze met kennis van zaken 
een vrije keuze kunnen maken.

Or. fr

Motivering

Een goed communicatiesysteem, in de vorm van een heldere, nauwkeurige en goed leesbare 
etikettering van voorwerpen die chemische stoffen bevatten, is van fundamenteel belang voor 
het vergroten van het vertrouwen van de consumenten.

Wanneer de distributeurs gedetailleerdere informatie omtrent de door hen verkochte 
chemische voorwerpen zouden ontvangen van de producenten of de importeurs van de stoffen, 
kunnen de consumenten met meer kennis van zaken een keuze maken tussen de producten.

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

Amendement 345
Artikel 114 bis (nieuw)

Artikel 114 bis

Speciale bepalingen betreffende informatie 
aan het publiek

1. Teneinde de consumenten te helpen bij 
het veilige en duurzame gebruik van stoffen 
en preparaten, stellen de fabrikanten 
informatie op basis van het risico 
beschikbaar middels etiketten op de 
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verpakking van elke eenheid die voor de 
verkoop aan de consumenten op de markt 
wordt gebracht, met een identificatie van 
het risico bij het aanbevolen gebruik en bij 
te voorziene situaties bij oneigenlijk 
gebruik. Bovendien gaat het etiket, in 
voorkomend geval, vergezeld van het 
gebruik van andere communicatiekanalen, 
zoals websites, die gedetailleerdere 
informatie verschaffen over de veiligheid 
en het gebruik van het voorwerp.
2. De richtlijnen 1999/45/EG en 
1967/548/EEG worden dienovereenkomstig 
aangepast.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van een geëigend en consistent communicatiesysteem gebaseerd op risico 
biedt de consumenten de nodige informatie en advies op grond waarvan zij stoffen en 
preparaten met chemische stoffen erin veilig en efficiënt kunnen gebruiken.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 346
Artikel 114 bis (nieuw)

Artikel 114 bis
Speciale bepalingen betreffende informatie 

aan het publiek en werkenden
De producenten van preparaten voor 
gebruik door het publiek of de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het op de markt 
brengen daarvan stellen informatie op 
basis van het risico beschikbaar, met een 
identificatie van het risico bij normale of 
redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, in het bijzonder 
middels etiketten op de verpakking en, in 
voorkomend geval, vergezeld van het 
gebruik van andere communicatiekanalen, 
zoals websites.
De producenten van preparaten voor 
gebruik door werkenden stellen informatie 



AM\565937NL.doc 17/50 PE 357.825v01-00

NL

op basis van het risico beschikbaar, met een 
identificatie van het risico bij normale of 
redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, de voorwaarden 
voor veilig gebruik en potentiële 
beroepsmatige gezondheidsrisico's.
Deze informatie wordt beschikbaar gesteld 
middels etiketten en opleiding, en 
aangevuld met andere 
communicatiekanalen, zoals websites.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van een geëigend en consistent communicatiesysteem is essentieel voor het 
middels REACH vergroten van het vertrouwen van de consumenten in chemische stoffen en 
hun gebruik. Het systeem moet de consumenten de nodige informatie geven om hen in staat te 
stellen op de juiste manier te reageren op risico's bij het gebruik van chemische stoffen in 
preparaten en deze veilig te gebruiken. Werkenden moet speciale informatie ter beschikking 
worden gesteld.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels en Anja Weisgerber

Amendement 347
Artikel 115, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Deze informatie wordt ter 
beschikking gesteld in elk van de officiële 
EU-talen

Or. nl

Motivering

REACH heeft ondermeer als doel de bescherming van de gezondheid van de mens en het 
milieu. Het is enorm belangrijk dat de stakeholders zich kunnen informeren over de 
chemische stoffen in een taal die voor hen begrijpbaar is.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 348
Artikel 115, lid 2
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2. Wanneer krachtens Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 een verzoek om toegang tot 
documenten bij het ECA wordt ingediend, 
voert het ECA overeenkomstig de tweede en 
derde alinea de raadpleging van de derde uit, 
als bedoeld in artikel 4, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001.

2. Wanneer krachtens Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 een verzoek om toegang tot 
documenten, andere dan die op de lijst zoals 
bedoeld in artikel 116, lid 1, bij het ECA 
wordt ingediend betreffende documenten 
ten aanzien waarvan de aanvrager om 
vertrouwelijkheid heeft gevraagd, voert het 
ECA overeenkomstig de tweede en derde 
alinea de raadpleging van de derde uit, als 
bedoeld in artikel 4, lid 4, van Verordening 
(EG) nr. 1049/2001.

Het ECA stelt de registrant, potentiële 
registrant, downstreamgebruiker, aanvrager
of andere betrokkene in kennis van het 
verzoek. De betrokkene kan binnen dertig 
dagen een verklaring indienen waarin hij 
aangeeft dat hij bepaalde informatie 
waarop het verzoek betrekking heeft 
commercieel gevoelig acht, dat de 
verspreiding van die informatie hem uit 
commercieel oogpunt schade zou kunnen 
berokkenen en dat hij die informatie 
daarom geheim wenst te houden voor 
iedereen, behalve de bevoegde instanties, 
het ECA en de Commissie. In elk geval 
moet dit met redenen worden omkleed.

Het ECA stelt de registrant en, indien nodig, 
de potentiële registrant, 
downstreamgebruiker of andere betrokkene 
in kennis van het verzoek. 

Deze verklaring wordt in overweging 
genomen door het ECA, dat op grond van
de motivering besluit of de verklaring wordt 
geaccepteerd, alvorens te beslissen of het 
verzoek om toegang tot documenten wordt 
ingewilligd. Het ECA informeert de 
betrokkene, die overeenkomstig de artikelen 
87, 88 en 89 tegen een besluit van het ECA 
om de verklaring niet te accepteren binnen 
15 dagen na het besluit beroep bij de kamer 
van beroep kan instellen. Een dergelijk 
beroep heeft schorsende werking. De kamer 
van beroep neemt binnen dertig dagen een 
besluit over het beroep.

Deze verklaring wordt in overweging 
genomen door het ECA, dat op grond van de 
motivering besluit of de verklaring wordt 
geaccepteerd, alvorens te beslissen of het 
verzoek om toegang tot documenten wordt 
ingewilligd. Binnen 15 werkdagen vanaf de 
registratie van de aanvraag informeert het 
ECA de aanvrager, alsook de registrant, de 
potentiële registrant, de 
downstreamgebruiker of andere gebruiker 
van zijn besluit betreffende het verzoek om 
toegang tot de documenten. Elk van hen 
kan, overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 
89, tegen dat besluit van het ECA binnen 
15 dagen na het besluit beroep bij de kamer 
van beroep kan instellen. Een dergelijk 
beroep heeft schorsende werking. De kamer 
van beroep neemt binnen dertig dagen een 
besluit over het beroep.

Or. en
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Motivering

Verbetering van de tekst in vergelijking met amendement 105 van de rapporteur.

De voorgestelde bepalingen betreffende de toegang tot informatie stroken niet met de 
Overeenkomst van Aarhus en ze moeten derhalve worden gewijzigd. Het moet duidelijk zijn 
dat artikel 115, lid 2, alleen van toepassing is op documenten in de 'grijze zone', dat wil 
zeggen documenten die noch expliciet niet-vertrouwelijk, noch expliciet vertrouwelijk zijn 
zoals bedoeld in artikel 116.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 349
Artikel 115, lid 3

3. Voor de bij de bevoegde instanties van de 
lidstaten berustende documenten geldt dat 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende niet-vertrouwelijke
informatie. De lidstaten zorgen ervoor dat 
een systeem tot stand komt dat een 
betrokkene in staat stelt beroep met 
schorsende werking in te stellen tegen 
besluiten betreffende de toegang tot 
documenten.

3. Voor de bij de bevoegde instanties van de 
lidstaten berustende documenten geldt dat 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende informatie die niet 
voorkomt in de opsomming in artikel 116. 
De lidstaten zorgen ervoor dat een systeem 
tot stand komt dat een betrokkene in staat 
stelt beroep met schorsende werking in te 
stellen tegen besluiten betreffende de 
toegang tot documenten. Een besluit over 
het beroep wordt binnen 30 dagen 
genomen.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat artikel 115 alleen van toepassing is op documenten in de 'grijze 
zone', dat wil zeggen informatie die niet expressis verbis genoemd wordt in artikel 116 (niet-
vertrouwelijk of vertrouwelijk). Voor besluiten betreffende het beroep moet een termijn 
worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 350
Artikel 115, lid 3

3. Voor de bij de bevoegde instanties van de 3. Voor de bij de bevoegde instanties van de 
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lidstaten berustende documenten geldt dat 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende niet-vertrouwelijke 
informatie. De lidstaten zorgen ervoor dat 
een systeem tot stand komt dat een 
betrokkene in staat stelt beroep met 
schorsende werking in te stellen tegen 
besluiten betreffende de toegang tot 
documenten.

lidstaten berustende documenten geldt dat 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende niet-vertrouwelijke 
informatie. 

Or. fr

Motivering

De verzoeken om informatie in de lidstaten moeten vallen onder het bepaalde in richtlijn 
2003/4. De in dit artikel bedoelde procedure van beroep met schorsende werking zet de deur 
open voor een groot aantal procedures met schorsende werking en beperkt het 
toepassingsgebied van de bepalingen van richtlijn 2003/4.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 351
Artikel 115, lid 4

4. Hangende het beroep of zolang nog 
beroep kan worden ingesteld houden het 
ECA en elke bevoegde instantie van een 
lidstaat de desbetreffende informatie 
geheim.

schrappen

Or. fr

Motivering

De verzoeken om informatie in de lidstaten moeten vallen onder het bepaalde in richtlijn 
2003/4. De in dit artikel bedoelde procedure van beroep met schorsende werking zet de deur 
open voor een groot aantal procedures met schorsende werking en beperkt het 
toepassingsgebied van de bepalingen van richtlijn 2003/4.

Amendement ingediend door Chris Davies en Frédérique Ries

Amendement 352
Artikel 115 bis (nieuw)
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Artikel 115 bis
Verplichting tot het doorgeven van 

informatie over stoffen in voorwerpen
Downstreamgebruikers die in een voorwerp 
een stof of een preparaat opnemen 
waarvoor een veiligheidsinformatieblad is 
vereist, of dat voldoet aan de criteria zoals 
bedoeld in artikel 54, letters a) t/m f), en 
diegenen die het voorwerp vervolgens 
behandelen of verder verwerken, geven het 
veiligheidsinformatieblad door aan elke 
ontvanger van het voorwerp of derivaten 
daarvan, andere dan individuele 
consumenten.
De producenten of importeurs stellen 
individuele consumenten in staat om, op 
verzoek en binnen 15 werkdagen, gratis, in 
het bezit te komen van alle details 
betreffende de veiligheid en het gebruik 
betreffende de stoffen in alle door hen 
geproduceerde of geïmporteerde 
voorwerpen.

Or. en

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 353
Artikel 116, titel

Vertrouwelijkheid Transparantie en vertrouwelijkheid

Or. en

Motivering

De titel moet een evenwichtige weergave van de inhoud van het artikel zijn.
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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, Elisabeth Jeggle, Françoise Grossetête, Holger Krahmer en Jorgo 
Chatzimarkakis

Amendement 354
Artikel 116, lid 1, inleidende formule

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd:

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd, tenzij in 
afzonderlijke gevallen door de producent of 
importeur anders wordt aangetoond:

Or. xm

Motivering

Er moet voorzien worden in de mogelijkheid van het indienen van uitzonderingen op de niet-
vetrouwelijkheidsregel op basis van een analyse van individuele gevallen en van de redenen 
van de producent/importeur. Analyse methoden vormen vetrouwelijke informatie  en zijn van 
geen enkel belang voor het publiek. Dit amendement houdt verband met de andere 
amendementen die op de artikelen van Titel XI, "Informatie", zijn ingediend (marcello 
Vernola en anderen).

Uitzonderingen op de regel van niet-vertrouwelijkheid moeten mogelijk zijn. In dit soort 
afzonderlijke gevallen moet de producent of de importeur redenen aandragen die een 
vertrouwelijke behandeling van informatie overeenkomstig artikel 116, lid 1, (Thomas Ulmer 
e.a.) rechtvaardigen.

Uitzonderingen op de regel van niet-vertrouwelijkheid moeten mogelijk zijn (Francoise 
Grossetête).

1. In afzonderlijke gevallen moet het aan de producent en/of de importeur worden overgelaten 
redenen aan te dragen die een vertrouwelijke behandeling van informatie overeenkomstig 
artikel 116, lid 1, rechtvaardigen. 2. De handelsnaam van de stof kan gevoelige informatie 
zijn, aangezien aldus de zakelijke betrekkingen tussen producenten en afnemers kunnen 
worden achterhaald. Deze informatie moet op grond van lid 2 uitdrukkelijk als vertrouwelijk 
worden beschouwd. 3. De openbaarmaking van DNEL-doses is krachtens het bestaande recht 
niet verplicht. Het afleiden van deze waarden is ingewikkeld en ze dienen de concurrenten 
dan ook niet zonder gedegen afweging (artikel 115) ter beschikking te worden gesteld. De 
gegevens op de veiligheidsinformatiebladen bevatten vaak informatie die uitsluitend voor de 
rechstreekse cliënten bestemd is. De gebruiksgegevens dienen overeenkomstig artikel 116, lid 
2, altijd vertrouwelijk te worden behandeld (Holger Kramer e.a.).
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Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 355
Artikel 116, lid 1, letter a)

a) de handelsnaam of -namen van de stof; schrappen

Or. de

Motivering

Zie motivering bij artikel 116, lid 1.

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 356
Artikel 116, lid 1, letter b)

b) voor gevaarlijke stoffen in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG, de naam in de 
IUPAC-nomenclatuur;

b) voor gevaarlijke stoffen in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG, de naam in de 
IUPAC-nomenclatuur, tenzij afwijkende 
bepalingen in bijlage IA bij deze 
verordening of artikel 15 van richtlijn 
1999/45/EG van toepassing zijn;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij artikel 116, lid 1.

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 357
Artikel 116, lid 1, letter c)

c) in voorkomend geval, de naam van de stof 
volgens de Einecs;

c) in voorkomend geval, de naam van de stof 
volgens de Einecs in het geval van een 
gevaarlijkste stof zoals bedoeld in richtlijn 
67/548/EEG, tenzij afwijkende bepalingen 
in bijlage IA bij deze verordening of artikel 
15 van richtlijn 1999/45/EG van toepassing 
zijn;

Or. de
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Motivering

Zie motivering bij artikel 116, lid 1.

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 358
Artikel 116, lid 1, letter f)

f) overeenkomstig bijlage I bepaalde 
afgeleide doses zonder effect (derived no-
effect level, DNEL) of voorspelde 
concentraties zonder effect (predicted no-
effect concentration, PNEC);

schrappen

Or. de

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 359
Artikel 116, lid 1, letter i)

i) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve de naam 
van de vennootschap of onderneming of 
wanneer de informatie door toepassing van 
lid 2 als vertrouwelijk wordt beschouwd; 

schrappen

Or. de

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 360
Artikel 116, lid 1, letter i)
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i) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve de naam 
van de vennootschap of onderneming of
wanneer de informatie door toepassing van 
lid 2 als vertrouwelijk wordt beschouwd; 

i) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve wanneer 
de informatie door toepassing van lid 2 als 
vertrouwelijk wordt beschouwd; 

Or. xm

Motivering

Dit behelst uitbreiding van de lijst van niet-vertrouwelijke informatie met het oog op volledige 
toegang van het publiek tot informatie over chemische stoffen die door mensen worden 
behandeld of gebruikt of waar ze anderszins aan worden blootgesteld. Richtlijn 2003/4 staat 
de lidstaten niet toe zich te beroepen op vertrouwelijkheid van commerciële informatie om 
een verzoek te weigeren dat "betrekking heeft op informatie over emissies in het milieu". De 
naam van de registrant is op grond van bestaande wetgeving voor chemische stoffen 
(richtlijnen 793/93 en 92/32) niet vertrouwelijk (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan 
Jørgensen en anderen).

Dit behelst uitbreiding van de lijst van niet-vertrouwelijke informatie met het oog op volledige 
toegang van het publiek tot informatie over chemische stoffen die door mensen worden 
behandeld of gebruikt of waar ze anderszins aan worden blootgesteld. Richtlijn 2003/4 staat 
lidstaten niet toe zich te beroepen op vertrouwelijkheid van commerciële informatie om een 
verzoek te weigeren dat "betrekking heeft op informatie over emissies in het milieu". De naam 
van de vennootschap of onderneming is op grond van bestaande wetgeving voor chemische 
stoffen niet vertrouwelijk (Anne Fereira en anderen).

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 361
Artikel 116, lid 1, letter i)

i) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve de naam 
van de vennootschap of onderneming of
wanneer de informatie door toepassing van 
lid 2 als vertrouwelijk wordt beschouwd; 

i) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve wanneer 
de informatie door toepassing van lid 2 als 
vertrouwelijk wordt beschouwd; 

Or. el

Motivering

Enerzijds bescherming van de registrant van de stof, anderzijds totstandbrenging van een 
concurrerend milieu zodat de gebruikers kunnen kiezen.
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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 362
Artikel 116, lid 1, letter j)

j) de analysemethoden, indien 
overeenkomstig bijlage VII of VIII vereist, 
waarmee een gevaarlijke stof kan worden 
opgespoord nadat zij in het milieu is 
gebracht en waarmee de rechtstreekse 
blootstelling van de mens kan worden 
bepaald;

schrappen

Or. it

Motivering

Er moet voorzien worden in uitzonderingen op de niet-vetrouwelijkheidsregel en wel op grond 
van een analyse van individuele gevallen en de door de producent/importeur aangedragen 
redenen. Analysemethoden moeten als vertrouwelijk worden behandeld en niet aan het 
publiek bekend worden gemaakt. Dit amendement moet samen worden bekeken met de andere 
amendementen die op de artikelen van Titel XI, "Informatie", zijn ingediend.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 363
Artikel 116, lid 1, letter k)

k) het feit dat proeven op gewervelde dieren 
zijn uitgevoerd.

k) dat proeven op gewervelde dieren zijn 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement ingediend door Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira en 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 364
Artikel 116, lid 1, letter k bis) (nieuw)

k bis) de naam van de registrant;

Or. xm
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Motivering

Dit behelst uitbreiding van de lijst van niet-vertrouwelijke informatie met het oog op volledige 
toegang van het publiek tot informatie over chemische stoffen die door mensen worden 
behandeld of gebruikt of waar ze anderszins aan worden blootgesteld. Richtlijn 2003/4 staat 
lidstaten niet toe zich te beroepen op vertrouwelijkheid van commerciële informatie om een 
verzoek te weigeren dat "betrekking heeft op informatie over emissies in het milieu". De naam 
van de registrant is op grond van bestaande wetgeving voor chemische stoffen (richtlijnen 
793/93 en 92/32) niet vertrouwelijk.

De lijst van informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen reden de namen van 
registranten, informatie over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te houden. Deze 
informatie is relevant voor de bescherming van het milieu, en moet overeenkomstig de 
Overeenkomst van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is nodig om 
belemmeringen voor het uitwisselen van gegevens en handhaving weg te nemen, en het 
publiek in staat te stellen te zien wie verantwoordelijk is voor het produceren of importeren 
van een bepaalde chemische stof. Het vertrouwelijk verklaren van de naam van de registrant 
lijkt in te druisen tegen het beginsel van een transparant, hoogwaardig en niet corrupt 
systeem (Carl Schlyter en anderen).

Deze basisinformatie over risico's moet direct beschikbaar zijn voor het bedrijfsleven en het 
publiek. Er zijn geen overtuigende argumenten voor de vertrouwelijkheid van de bijkomende 
informatie op de lijst. Het geheim houden van de naam van, bijvoorbeeld, een aanvrager 
druist in tegen het beginsel van een transparant, hoogwaardig en niet corrupt systeem. Een 
transparant systeem is van essentieel belang voor het winnen van het vertrouwen van het 
publiek in de beoordeling van de voordelen en potentiële gevaren van chemische stoffen en, 
waar nodig, toezicht op hun gebruik (Jonas Sjöstedt).

Dit behelst uitbreiding van de lijst van niet-vertrouwelijke informatie met het oog op volledige 
toegang van het publiek tot informatie over chemische stoffen die door mensen worden 
behandeld of gebruikt of waar ze anderszins aan worden blootgesteld. Richtlijn 2003/4 staat 
lidstaten niet toe zich te beroepen op vertrouwelijkheid van commerciële informatie om een 
verzoek te weigeren dat "betrekking heeft op informatie over emissies in het milieu". De naam 
van de vennootschap of onderneming is op grond van bestaande wetgeving voor chemische 
stoffen niet vertrouwelijk (Anne Fereira en anderen).

Amendement ingediend door Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira en 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 365
Artikel 116, lid 1, letter k ter) (nieuw)

k ter) chemische structuur, respectievelijk 
structuren van de stof;

Or. en
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Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira en 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 366
Artikel 116, lid 1, letter k quater) (nieuw)

k quater) de totale hoeveelheid van een stof 
op de EU-markt gebaseerd op 
hoeveelheidklassen;

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira en 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 367
Artikel 116, lid 1, letter k quinquies) (nieuw)

k quinquies) gebruikscategorieën;

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

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

Amendement 368
Artikel 116, lid 1, letter k sexies) (nieuw)

k sexies) lijst van ingrediënten in 
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preparaten;

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

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

Lienemann

Amendement 369
Artikel 116, lid 1, letter k septies) (nieuw)

k septies) het chemische veiligheidsrapport;

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

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

Lienemann

Amendement 370
Artikel 116, lid 1, letter k octies) (nieuw)

k octies) de hoeveelheidsklasse van de stof;

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 371
Artikel 116, lid 2, inleidende formule



PE 357.825v01-00 30/50 AM\565937NL.doc

NL

2. De volgende informatie wordt, ook indien 
geen verklaring overeenkomstig 
artikel 115, lid 2, is ingediend, als 
vertrouwelijk beschouwd:

2. De volgende informatie wordt als 
vertrouwelijk beschouwd:

Or. en

Motivering

De lijst van informatie die te allen tijde vertrouwelijk is, moet zo kort mogelijk zijn. Het op 
voorhand uitgaan van vertrouwelijkheid van informatie met milieurelevantie strookt niet met 
de Overeenkomst van Aarhus, hoewel we erkennen dat producenten en importeurs om 
vetrouwelijkheid kunnen vragen "teneinde een legitiem economisch belang te beschermen" 
(Overeenkomst van Aarhus, artikel 4, lid 4, letter d)), waarbij overigens wel rekening moet 
worden gehouden met het algemeen belang en met de vraag of de informatie betrekking heeft 
op emissies in het milieu.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 372
Artikel 116, lid 2, letter a)

a) de bijzonderheden betreffende de 
volledige samenstelling van een preparaat;

a) de kwantitatieve bijzonderheden 
betreffende de volledige samenstelling van 
een preparaat;

Or. en

Motivering

Openbaar toegankelijke informatie over de volledige samenstelling van preparaten is al een 
gegeven bij cosmetica en schoonmaakmiddelen. De vertrouwelijkheid dient daarom beperkt te 
worden tot kwantitatieve informatie, omdat de bestaande situatie in hieraan gerelateerde 
wetgeving anders wordt ondermijnd.

Amendement ingediend door Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund en Riitta Myller

Amendement 373
Artikel 116, lid 2, letter b)

b) het precieze gebruik, de precieze functie 
of de precieze toepassing van een stof of 
preparaat;

schrappen
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Or. xm

Motivering

De lijst van informatie die te allen tijde vertrouwelijk is, moet zo kort mogelijk zijn. Het op 
voorhand uitgaan van vertrouwelijkheid van informatie met milieurelevantie strookt niet met 
de Overeenkomst van Aarhus, hoewel we erkennen dat producenten en importeurs om 
vetrouwelijkheid kunnen vragen "teneinde een legitiem economisch belang te beschermen" 
(Overeenkomst van Aarhus, artikel 4, lid 4, letter d)), waarbij overigens wel rekening moet 
worden gehouden met het algemeen belang en met de vraag of de informatie betrekking heeft 
op emissies in het milieu.

Transparantie m.b.t. tot informatie en het recht van het publiek op informatie zijn uitermate 
belangrijke beginselen. Bovendien zal transparantie m.b.t. informatie gunstig zijn voor kleine 
en middelgrote ondernemingen die met elkaar bijna de hele Griekse industrie uitmaken. 
Hoewel de registratie van kleine hoeveelheden op zich zal laten wachten (marge van elf jaar), 
zal de openbaarmaking van gegevens enerzijds de consumenten en de samenleving als geheel 
ten goede komen, en anderzijds nuttig zijn voor de kleine producenten van chemische stoffen.

Amendement ingediend door Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund en Riitta Myller

Amendement 374
Artikel 116, lid 2, letter c)

c) de precieze hoeveelheid van de stof of het 
preparaat die wordt vervaardigd of in de 
handel wordt gebracht;

schrappen

Or. xm

Motivering

De lijst van informatie die te allen tijde vertrouwelijk is, moet zo kort mogelijk zijn. Het op
voorhand uitgaan van vertrouwelijkheid van informatie met milieurelevantie strookt niet met 
de Overeenkomst van Aarhus, hoewel we erkennen dat producenten en importeurs om 
vetrouwelijkheid kunnen vragen "teneinde een legitiem economisch belang te beschermen" 
(Overeenkomst van Aarhus, artikel 4, lid 4, letter d)), waarbij overigens wel rekening moet 
worden gehouden met het algemeen belang en met de vraag of de informatie betrekking heeft 
op emissies in het milieu.

Transparantie m.b.t. tot informatie en het recht van het publiek op informatie zijn uitermate 
belangrijke beginselen. Bovendien zal transparantie m.b.t. informatie gunstig zijn voor kleine 
en middelgrote ondernemingen die met elkaar bijna de hele Griekse industrie uitmaken. 
Hoewel de registratie van kleine hoeveelheden op zich zal laten wachten (marge van elf jaar), 
zal de openbaarmaking van gegevens enerzijds de consumenten en de samenleving als geheel 
ten goede komen, en anderzijds nuttig zijn voor de kleine producenten van chemische stoffen.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 375
Artikel 116, lid 2, letter d)

d) de banden tussen een fabrikant of 
importeur en zijn downstreamgebruikers.

d) de banden tussen een fabrikant of 
importeur en zijn downstreamgebruikers, in 
beide richtingen van de toeleveringsketen, 
inclusief alle betrokken personen.

Or. it

Motivering

REACH in de huidige vorm voorziet niet in vertrouwelijkheid tussen de diverse betrokken 
personen in de toeleveringsketen.

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

Amendement 376
Artikel 116, lid 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) analysemethoden, indien gevraagd, 
zoals bedoeld in bijlage VII of VIII die het 
mogelijk maken een gevaarlijke stof te 
traceren wanneer deze in het milieu wordt 
gebracht, alsook om de directe blootstelling 
van mensen vast te stellen;

Or. it

Motivering

Analysemethoden moeten als vetrouwelijk worden behandeld en niet aan het publiek 
openbaar worden gemaakt. Dit amendement moet samen worden gezien met de andere 
amendementen die op de artikelen van Titel XI, "Informatie", zijn ingediend.

Amendement ingediend door Liam Aylward en Avril Doyle

Amendement 377
Artikel 116, lid 2, letter d bis) (nieuw)
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d bis) de precieze identiteit van eerdere 
registranten van een chemische stof;

Or. en

Motivering

Verduidelijkt dat de openbaarmaking van de identiteit van eerdere registranten van een 
chemische stof gebonden is aan de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in artikel 102 en 
gedetailleerder uiteengezet in de artikelen 115, lid 2, en 116. Vanwege het competitieve 
karakter van de elektronica-industrie zijn veel chemische stoffen die bij de productie worden 
gebruikt uitermate vertrouwelijk. Deze chemische 'recepten' worden als intellectueel 
eigendom beschouwd. De openbaarmaking van het gebruik van één kritieke chemische stof 
kan neerkomen op onthulling van vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan concurrenten over de 
processen die de producent op dat moment gebruikt en kan de concurrent zelfs in staat stellen 
de inhoud van deze processen af te leiden. De identiteit van eerdere registranten moet dan 
ook niet openbaar worden gemaakt aan nieuwe registranten. Hoewel het wenselijk is het 
aantal proeven met gewervelde dieren te beperken, mag dit niet gebeuren ten koste van de 
onthulling van vertrouwelijke bedrijfsinformatie over eerdere registranten. Het moet aan de 
eerdere registrant worden overgelaten zijn identiteit en documentatie over eerdere proeven al 
dan niet openbaar te maken en te delen met nieuwe registranten. Hetzelfde geldt in het geval 
van registratie van een afzonderlijk downstreamgebruik door downstreamgebruikers: 
dergelijk gebruik moet niet openbaar worden gemaakt aan de producent van de chemische 
stof upstream indien dit schadelijk is voor het met de afzonderlijke registratie nagestreefde 
oogmerk (Liam Aylward).

Voor downstreamgebruikers kan het gebruik van stoffen uiermate vertrouwelijk zijn en 
beschouwd worden als intellectueel eigendom. Openbaarmaking van het gebruik van één 
kritieke chemische stof kan leiden tot onthulling van vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan 
concurrenten en kan de concurrent in staat stellen processen af te leiden. Het moet aan de 
eerdere registrant worden overgelaten zijn identiteit en documentatie over eerdere proeven al 
dan niet openbaar te maken en te delen met nieuwe registranten (Avril Doyle).

Amendement ingediend door Liam Aylward en Avril Doyle

Amendement 378
Artikel 116, lid 2, letter d ter) (nieuw)

d ter) rechtstreeks door een 
downstreamgebruiker geregistreerd 
gebruik.

Or. en
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Motivering

Zie motivering hierboven.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer en Elisabeth Jeggle

Amendement 379
Artikel 117, inleidende formule

Niettegenstaande de artikelen 115 en 116 
mag de informatie die het ECA krachtens 
deze verordening ontvangt aan een regering 
of orgaan van een derde land of een 
internationale organisatie bekend worden 
gemaakt ingevolge een overeenkomst die 
tussen de Gemeenschap en de betrokken 
derde is gesloten krachtens Verordening 
(EG) nr. 304/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad of krachtens 
artikel 181 A, lid 3, van het Verdrag, mits 
aan beide onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

Niettegenstaande de artikelen 115 en 116 
mag de informatie die het ECA krachtens 
deze verordening ontvangt aan een regering 
of regeringsinstelling van een derde land of 
een internationale regeringsorganisatie 
bekend worden gemaakt ingevolge een 
overeenkomst die tussen de Gemeenschap 
en de betrokken derde is gesloten krachtens 
Verordening (EG) nr. 304/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad of krachtens 
artikel 181 A, lid 3, van het Verdrag, mits 
aan beide onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

Or. xm

Motivering

Om frauduleus gebruik van informatie te vermijden, moet duidelijk worden aangegeven dat 
artikel 117 ("Samenwerking") alleen betrekking heeft op nationale en internationale 
regeringsinstanties. Dit amendement moet samen worden gezien met de andere 
amendementen die op de artikelen van Titel XI, "Informatie", zijn ingediend (Vernola en 
anderen, Ulmer en anderen).

Er moet duidelijk worden aangegeven dat samenwerking alleen betrekking heeft op nationale 
en/of internationale regeringsinstanties (Françoise Grossetête).
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Amendement ingediend door Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer en Elisabeth Jeggle

Amendement 380
Artikel 117, letter a)

a) de overeenkomst heeft tot doel samen te 
werken bij de uitvoering of het beheer van 
wetgeving betreffende chemische stoffen 
waarop deze verordening betrekking heeft;

a) de overeenkomst heeft tot doel 
samenwerking op regeringsniveau bij de 
uitvoering of het beheer van wetgeving 
betreffende chemische stoffen waarop deze 
verordening betrekking heeft;

Or. it

Motivering

Zie motivering hierboven.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle en Werner Langen

Amendement 381
Artikel 120

De bevoegde instanties van de lidstaten 
informeren het grote publiek over de risico’s 
die stoffen opleveren indien dat voor de 
bescherming van de gezondheid van de 
mens of het milieu nodig wordt geacht.

De bevoegde instanties van de lidstaten 
informeren het grote publiek, op basis van 
de door het ECA vastgestelde richtsnoeren,
over de risico’s die stoffen opleveren indien 
dat voor de bescherming van de gezondheid 
van de mens of het milieu nodig wordt 
geacht.

Or. xm

Motivering

Informatieverschaffing aan het publiek door de nationale bevoegde autoriteiten moet niet 
ongecoördineerd gebeuren. Hiertoe moet het ECA richtsnoeren vaststellen waarin staat hoe 
en in welke situaties de bevoegde autoriteiten informatie moeten verschaffen en hoe de 
beschermende maatregelen moeten worden genomen (Marcello Vernola en anderen).

Ten eerste moet informatieverschaffing aan het publiek door de nationale bevoegde 
autoriteiten niet ongecoördineerd gebeuren. Ten tweede, moeten de bevoegde autoriteiten 
over richtsnoeren beschikken waarin staat hoe en in welke situaties de bevoegde autoriteiten 
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informatie moeten verschaffen en hoe de beschermende maatregelen moeten worden genomen 
(Thomas Ulmer en anderen).

Er moeten richtsnoeren worden opgesteld, teneinde ervoor te zorgen dat de nationale 
autoriteiten het publiek op uniforme wijze informeren (Werner Langen).

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 382
Artikel 120

De bevoegde instanties van de lidstaten 
informeren het grote publiek over de 
risico’s die stoffen opleveren indien dat voor 
de bescherming van de gezondheid van de 
mens of het milieu nodig wordt geacht.

In samenwerking met het ECA informeren 
de bevoegde instanties van de lidstaten het 
grote publiek over de risico’s die stoffen 
opleveren indien dat voor de bescherming 
van de gezondheid van de mens of het 
milieu nodig wordt geacht.

Or. fr

Motivering

Met het oog op een betere communicatie en om aldus elke verwarring te voorkomen.

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

Amendement 383
Artikel 121

De bevoegde instanties verstrekken de 
fabrikanten, importeurs, 
downstreamgebruikers en overige 
belanghebbende partijen informatie over hun 
respectieve verantwoordelijkheden en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, naast de krachtens artikel 73, 
lid 2, onder f), door het ECA verstrekte 
richtsnoeren.

De bevoegde instanties verstrekken de 
fabrikanten, importeurs, 
downstreamgebruikers en overige 
belanghebbende partijen informatie over hun 
respectieve verantwoordelijkheden en 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, naast de krachtens artikel 73, 
lid 2, onder f), door het ECA verstrekte 
richtsnoeren. Dit omvat in het bijzonder, 
maar niet uitsluitend, adviezen aan kleine 
en middelgrote ondernemingen over hoe zij 
aan hun verplichtingen krachtens deze 
verordening moeten voldoen.

Or. en
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Motivering

Er moeten specifieke maatregelen worden genomen voor steun aan kleine en middelgrote 
ondernemingen. Met name kleine en middelgrote ondernemingen hebben mogelijkerwijs hulp 
nodig bij het voldoen aan hun verplichtingen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 384
Artikel 122

De lidstaten onderhouden een systeem van 
officiële controles en andere op de 
omstandigheden afgestemde activiteiten.

De lidstaten onderhouden een systeem van 
officiële controles en andere op de 
omstandigheden afgestemde activiteiten. Het 
ECA is bevoegd opdracht te geven tot 
controles en andere activiteiten door de 
lidstaten.

Or. de

Motivering

Het beheer van het REACH-systeem staat of valt met een uniforme toepassing van de 
bepalingen op de interne markt. Vandaar dat het ECA bevoegd moet zijn van de lidstaten te 
verlangen dat zij bepaalde controles of andere activiteiten doorvoeren.

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

Amendement 385
Artikel 122

De lidstaten onderhouden een systeem van 
officiële controles en andere op de 
omstandigheden afgestemde activiteiten.

De lidstaten onderhouden een systeem van 
officiële controles en andere op de 
omstandigheden afgestemde activiteiten.

De lidstaten staan het ECA toe controles te 
houden en maatregelen te nemen. Het ECA 
stelt richtsnoeren op voor de harmonisatie 
en effectiviteit van het controlesysteem.

Or. it
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Motivering

Het beheer van het REACH-systeem vraagt om een geharmoniseerde implementatie van de 
bepalingen in de hele interne markt en om een effectief controlesysteem. Het ECA moet 
derhalve bevoegd zijn de lidstaten op te roepen controles te verrichten en maatregelen te 
nemen. Dit amendement moet samen worden bekeken met de andere amendementen die op de 
artikelen van Titel XIII, "Handhaving", zijn ingediend.

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

Amendement 386
Artikel 123, lid 1

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
18 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening van de desbetreffende 
bepalingen in kennis en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

1. De lidstaten stellen, op grond van een 
door het ECA opgesteld pakket 
richtsnoeren, de sancties vast die van 
toepassing zijn op schendingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie en het ECA 
uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening van de desbetreffende 
bepalingen in kennis en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

Or. it

Motivering

Het alleen aan de lidstaten overlaten om een systeem van sancties vast te stellen, leidt tot 
verschillende sancties in de Unie. REACH kan alleen succesvol zijn indien er sprake is van 
een geharmoniseerd systeem van sancties en van een geharmoniseerde implementatie. Dit 
amendement moet samen worden bekeken met de andere amendementen die op de artikelen 
van Titel XIII, "Handhaving", zijn ingediend.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête en Werner Langen

Amendement 387
Artikel 123, lid 1
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1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
18 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening van de desbetreffende 
bepalingen in kennis en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

1. De lidstaten stellen, op basis van door het 
ECA vastgestelde richtsnoeren, de sancties 
vast die van toepassing zijn op schendingen 
van deze verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
18 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening van de desbetreffende 
bepalingen in kennis en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

Or. xm

Motivering

Het beheer van het REACH-systeem staat of valt met een uniforme toepassing. Vandaar dat 
er voor moet worden gezorgd dat ook de sancties worden geharmoniseerd (Françoise 
Grossetête).

Wanneer de invulling van het systeem van sancties aan de lidstaten wordt overgelaten, komen 
er verschillen tussen de lidstaten. De doelstellingen van REACH kunnen alleen worden 
verwezenlijkt indien er een uniform systeem van sancties is en de bepalingen uniform worden 
toegepast (Werner Langen).

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 388
Artikel 125

De lidstaten mogen de vervaardiging, de 
invoer, het in de handel brengen of het 
gebruik van een stof als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp die valt binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening en 
voldoet aan deze verordening, en in 
voorkomend geval aan communautaire 
besluiten die zijn vastgesteld ter uitvoering 
van deze verordening, niet verbieden, 
beperken of belemmeren.

De lidstaten mogen de vervaardiging, de 
invoer, het in de handel brengen of het 
gebruik van een stof als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp die voldoet aan deze 
verordening, en in voorkomend geval aan 
communautaire besluiten die zijn vastgesteld 
ter uitvoering van deze verordening, niet 
verbieden, beperken of belemmeren om 
redenen zoals bedoeld in deze verordening.

Or. en
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Motivering

Aangezien het toepassingsgebied van deze verordening zo breed is - zowel de productie, als 
het in de handel brengen en importeren - wordt een nieuwe formulering voorgesteld om 
problemen met andere soorten wetgeving, zoals betreffende de gezondheid van werknemers, 
te vermijden.

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 389
Artikel 125, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten mogen in 
overeenstemming met de communautaire 
wetgeving inzake de bescherming van 
werknemers strengere 
beschermingsmaatregelen handhaven of 
vaststellen indien voor het gebruik van een 
stof geen veiligheidsbeoordeling is verricht 
overeenkomstig het bepaalde in deze 
verordening.

Or. de

Motivering

Bepalingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 137 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen verhinderen niet dat de lidstaten strengere 
beschermingsmaatregelen handhaven of vaststellen. Dit geldt ook voor de bepalingen 
betreffende de bescherming van werknemers. Wanneer voor een stof een 
veiligheidsbeoordeling is verricht, moet ervan worden uitgegaan dat in voldoende mate voor 
de bescherming van werknemers is gezorgd. Er wordt dan ook voorgesteld de lidstaten de 
mogelijkheid te bieden om, indien dit niet is gebeurd, strengere beschermingsmaatregelen te 
nemen.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 390
Artikel 128

De bijlagen kunnen volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
worden gewijzigd.

De bijlagen kunnen volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
worden gewijzigd.

Uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
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worden aan het begin van bijlage II en III 
tekstgedeelten opgenomen waarin 
objectieve criteria worden vastgesteld voor 
het vrijstellen van stoffen en/of groepen 
van stoffen.

Or. en

Motivering

De huidige bijlage II is gebaseerd op "historisch precedent". Als zodanig is ze inconsistent en 
stoelt ze op onduidelijke criteria, resulterend in absurde situaties waarin van twee 
vergelijkbare stoffen er één wordt vrijgesteld en de andere niet (bijv. sucrose en fructose). Er 
moet een termijn worden opgenomen waarbinnen de Commissie heldere en objectieve criteria 
ontwikkelt voor het toekennen van de vrijstellingen zoals bedoeld in bijlage II, uiteindelijk 
resulterend in een logische en alomvattende lijst van vrijgestelde stoffen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Thomas Ulmer en Elisabeth Jeggle

Amendement 391
Artikel 128

De bijlagen kunnen volgens de in
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
worden gewijzigd.

De bijlagen kunnen volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
worden gewijzigd.

Zodra het Wetenschappelijk Raadgevend 
Comité van het Europees Centrum voor de 
Validatie van Alternatieve Methoden 
(EVCAM) heeft bepaald dat een 
alternatieve testmethode wetenschappelijk 
geldig is en onder het toepassingsgebied 
van de regelgeving kan worden gebracht, 
formuleert het EVCAM een voorstel voor 
het wijzigen van de testmethoden in bijlage 
X en, dienovereenkomstig, de 
informatievereisten in de bijlagen V tot 
VIII, en legt het dit voorstel voor aan het in 
artikel 130, lid 1, bedoelde comité.

Or. en

Motivering

Gevalideerde alternatieve testmethoden moeten zonder vertraging in de verordening worden 
opgenomen, teneinde proeven met dieren te voorkomen.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 392
Artikel 131

Overgangsmaatregelen betreffende het 
ECA

Voorbereiding van de oprichting van het 
ECA

1. Na de inwerkingtreding van deze 
verordening verricht de Commissie de 
taken van het ECA totdat die taken 
overeenkomstig lid 3 aan het ECA worden 
overgedragen. 

1. De Commissie geeft de nodige steun voor 
de oprichting van het ECA. 

De Commissie mag in het bijzonder 
namens het ECA personeel benoemen en 
contracten sluiten, met gebruikmaking van 
de begroting van het ECA. Hieronder is 
tevens de benoeming begrepen van een 
persoon die de taken van de uitvoerend 
directeur verricht totdat de raad van 
bestuur van het ECA overeenkomstig 
artikel 80 een uitvoerend directeur heeft 
benoemd.

Hiertoe, en tot het moment dat de 
uitvoerend directeur zijn taken op zich 
neemt na zijn benoeming door de raad van 
bestuur van het ECA overeenkomstig 
artikel 80, mag de Commissie namens het 
ECA, met gebruikmaking van de begroting 
van het ECA
a) personeel benoemen, hieronder tevens 
begrepen een persoon die de taken van 
uitvoerend directeur verricht op ad interim-
basis; en
b) overige contracten sluiten.

2. Binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
doet de uitvoerend directeur van het ECA 
de Commissie er kennisgeving van dat het 
ECA gereed is om zijn taken krachtens deze 
verordening te verrichten.

schrappen

3. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de in lid 2 bedoelde kennisgeving of, indien 
dat eerder is, binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
draagt de Commissie deze taken aan het 
ECA over.

schrappen

Or. en

Motivering

Voor het succes van REACH is het van essentieel belang dat het ECA op een goede manier 
wordt opgericht en functioneert. Het ECA moet operationeel onafhankelijk zijn van de 
Commissie, en de Commissie houdt zich niet bezig met het vervullen van de operationele 
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taken zoals bedoeld in de verordening namens het ECA. Indien de Commissie niet de rol van 
het ECA vervult, is er geen noodzaak voor het ECA om de Commissie op de hoogte te stellen 
van het feit dat het gereed is taken van de Commissie over te nemen. De Commissie moet 
daarentegen wel steun verlenen bij de oprichting van het ECA, tot het moment dat de raad 
van bestuur van het ECA een uitvoerend directeur benoemt. Dit omvat de aanwerving van 
personeel en het sluiten van de nodige contracten voor diensten, goederen en gebouwen 
(houdt verband met artikel 137).

Amendement ingediend door Karin Scheele

Amendement 393
Artikel 133, lid 1

1. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening voert de Commissie een 
evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn of die wel 
registratieplichtig zijn maar in 
hoeveelheden van minder dan 10 ton per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd. Op 
grond van die evaluatie kan de Commissie 
deze verplichting volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure uitbreiden.

1. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening voert de Commissie een 
evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
verplichting nog niet geldt omdat zij niet of 
overeenkomstig Titel II, Hoofdstuk 4 
beperkt registratieplichtig zijn. Op grond 
van die evaluatie kan de Commissie deze 
verplichting volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure uitbreiden.

Or. de

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 13, lid 1, eerste alinea. Verder wordt 
voorgesteld ook te toetsen of de verplichting tot het uitvoeren van een chemische 
veiligheidsbeoordeling en het opstellen van een chemisch veiligheidsverslag uitgebreid moet 
worden tot bepaalde geïsoleerde tussenproducten.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 394
Artikel 133, lid 1

1. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening voert de Commissie een 

1. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening voert de Commissie een 
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evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn of die wel 
registratieplichtig zijn maar in hoeveelheden 
van minder dan 10 ton per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd. Op grond van die 
evaluatie kan de Commissie deze 
verplichting volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure uitbreiden.

evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn of stoffen van 
geringe zorg die wel registratieplichtig zijn 
maar in hoeveelheden van minder dan 10 ton 
per jaar worden vervaardigd of ingevoerd. 
Op grond van die evaluatie kan de 
Commissie deze verplichting volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 
uitbreiden.

Or. nl

Motivering

Volumes zijn vervangen door mate van zorg.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 395
Artikel 133, lid 1

1. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening voert de Commissie een 
evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn of die wel 
registratieplichtig zijn maar in 
hoeveelheden van minder dan 10 ton per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd. Op 
grond van die evaluatie kan de Commissie 
deze verplichting volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure uitbreiden.

1. Zes jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening voert de Commissie een 
evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn. Op grond van die 
evaluatie kan de Commissie deze 
verplichting volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure uitbreiden.

Or. en
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Motivering

De verordening moet worden geëvalueerd op het moment van indiening van het eerste verslag 
van de Commissie over de toepassing ervan.

De schrapping houdt verband met het amendement op artikel 13 van dezelfde indieners, dat 
een chemische veiligheidsbeoordeling verplicht stelt voor alle stoffen die onder de 
registratieverplichting vallen en niet alleen voor stoffen die in grotere hoeveelheden dan 10 
ton worden geproduceerd of geïmporteerd. Indien een chemische veiligheidsbeoordeling 
verplicht wordt gesteld voor alle stoffen die onder een registratieverplichting vallen, hoeven 
dergelijke stoffen niet langer in een herzieningsclausule te worden opgenomen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 396
Artikel 133, lid 2, inleidende formule

2. De Commissie kan de artikelen 14 en 37 
volgens de in artikel 130, lid 3, bedoelde 
procedure wijzigen zodra een uitvoerbare en 
kosteneffectieve wijze van selectie van 
polymeren voor de registratie op grond van 
betrouwbare technische en geldige 
wetenschappelijke criteria kan worden 
vastgesteld, en nadat zij een verslag over het 
volgende heeft gepubliceerd:

2. De Commissie wijzigt de artikelen 14 en 
37 volgens de in artikel 130, lid 3, bedoelde 
procedure zodra een uitvoerbare en 
kosteneffectieve wijze van selectie van 
polymeren voor de registratie op grond van 
betrouwbare technische en geldige 
wetenschappelijke criteria kan worden 
vastgesteld, en nadat zij een verslag over het 
volgende heeft gepubliceerd, maar niet later 
dan 6 jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening:

Or. en

Motivering

Polymeren komen tijdens hun levensduur op een groot aantal verschillende manieren in het 
milieu terecht, hoewel zij en hun afbraakproducten schadelijk kunnen zijn voor de menselijke 
gezondheid en het milieu. Om het systeem niet te zwaar te belasten, wordt een periode van zes 
jaar voorgesteld voor het ontwikkelen en in gebruik nemen van een efficiënte strategie.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 397
Artikel 133, lid 3

3. Het in artikel 114, lid 3, bedoelde verslag 
over de ervaring met de werking van deze 
verordening omvat een evaluatie van de 
voorschriften voor de registratie van stoffen

3. Het in artikel 114, lid 3, bedoelde verslag 
over de ervaring met de werking van deze 
verordening omvat een evaluatie van de 
informatievoorschriften voor de registratie 
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die in hoeveelheden tussen 1 ton en 10 ton 
per jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd.

van stoffen.

Op grond van die evaluatie kan de 
Commissie volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure de informatie-eisen van 
bijlage V voor stoffen die in hoeveelheden 
tussen 1 ton en 10 ton per jaar per 
fabrikant of importeur worden vervaardigd 
of ingevoerd, wijzigen, waarbij zij rekening 
houdt met de jongste ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van alternatieve 
testmethoden en (kwantitatieve) structuur-
activiteitsrelaties.

Op grond van die evaluatie kan de 
Commissie volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure de informatie-eisen van 
bijlage V tot VIII wijzigen, teneinde
rekening te houden met de jongste 
ontwikkelingen, met name op het gebied 
van alternatieve testmethoden en 
(kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties.

Or. en

Motivering

Anders dan in de bijlagen VI tot VIII het geval is (waar een aantal proeven met dieren 
worden genoemd), bevat bijlage V uitsluitend één test met gewervelde dieren. Vandaar dat 
een herziening van de informatie-eisen van alle relevante bijlagen, teneinde rekening te 
houden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van alternatieve tests en (kwantitatieve) 
structuur-activiteitsrelaties, beter wordt geacht en hier derhalve moet worden opgenomen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 398
Artikel 133, lid 3

3. Het in artikel 114, lid 3, bedoelde verslag
over de ervaring met de werking van deze 
verordening omvat een evaluatie van de 
voorschriften voor de registratie van stoffen 
die in hoeveelheden tussen 1 ton en 10 ton 
per jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd.

3. Het in artikel 114, lid 3, bedoelde verslag 
over de ervaring met de werking van deze 
verordening omvat een evaluatie van de 
voorschriften voor de registratie van stoffen 
van geringe zorg die in hoeveelheden tussen 
1 ton en 10 ton per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of ingevoerd.

Op grond van die evaluatie kan de 
Commissie volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure de informatie-eisen van 
bijlage V voor stoffen die in hoeveelheden 
tussen 1 ton en 10 ton per jaar per fabrikant 
of importeur worden vervaardigd of 
ingevoerd, wijzigen, waarbij zij rekening 
houdt met de jongste ontwikkelingen, 

Op grond van die evaluatie kan de 
Commissie volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure de informatie-eisen van 
bijlage V voor stoffen van geringe zorg die 
in hoeveelheden tussen 1 ton en 10 ton per 
jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd, wijzigen, waarbij 
zij rekening houdt met de jongste 
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bijvoorbeeld op het gebied van alternatieve 
testmethoden en (kwantitatieve) structuur-
activiteitsrelaties.

ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van alternatieve testmethoden en 
(kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties.

Or. nl

Motivering

Volumes zijn vervangen door mate van zorg.

Amendement ingediend door Mary Honeyball, Chris Davies en Frédérique Ries

Amendement 399
Artikel 133, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Zeven jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening voert de Commissie 
een evaluatie uit van de werking van artikel 
6, rekening houdende met de draagwijdte 
en de rol van de richtsnoeren en de 
kennisgeving, teneinde stoffen op te nemen 
die als gevaarlijk zijn geclassificeerd 
overeenkomstig het bepaalde in richtlijn 
67/548.

Or. en

Motivering

De evaluatie na zeven jaar zal de basis vormen voor het beoordelen van de informatie die 
geregistreerd en aan het REACH-systeem gemeld is. Op basis van deze kennis zal de aanpak 
worden verbeterd door te bekijken of de draagwijdte van artikel 6 eventueel moet worden 
uitgebreid en door het in kaart brengen van bepaalde productcategorieën waar het gebruik 
van toegestane chemische stoffen kan worden verboden, zoals de stoffenrichtlijn.

Amendement ingediend door John Bowis, Ria Oomen-Ruijten en Anders Wijkman

Amendement 400
Artikel 135

Artikel 14 van Richtlijn 1999/45/EG wordt 
geschrapt.

Artikel 14 van Richtlijn 1999/45/EG wordt 
geschrapt. Richtlijn 1999/45/EG wordt 
gewijzigd teneinde ervoor te zorgen dat de 
consumenten de informatie krijgen die 
nodig is om passende maatregelen te 
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nemen voor het veilig gebruik van stoffen 
en preparaten.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van een passend en consistent communicatiesysteem uitgaand van risico zal 
resulteren in de nodige informatie voor en advies aan de consumenten die hen in staat zal 
stellen stoffen en preparaten met chemische stoffen erin veilig en effectief te gebruiken.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 401
Artikel 137, lid 2

2. De titels II en XII zijn van toepassing 
vanaf de zestigste dag na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

2. De titels II, V, VI, VII en X zijn van 
toepassing vanaf de eerste dag na het 
verstrijken van 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening. 
Titel III is van toepassing vanaf de eerste 
dag na het verstrijken van 12 maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk voor het opzetten van REACH. Om het ECA goed te kunnen 
opzetten en het in staat te stellen zijn operationele taken naar behoren uit te voeren, vindt de 
toepassing van de verordening in twee etappes plaats: de artikelen betreffende het opzetten 
van het ECA en de bepalingen die geen betrekking hebben op het ECA moeten eerst worden 
toegepast. Verplichtingen waarvoor een goed functionerend ECA nodig is, kunnen pas 
worden toegepast wanneer het ECA operationeel is. Voor het opzetten van het ECA zijn 18 
maanden voorzien. De gewijzigde datum van toepassing van een aantal titels van de 
verordening maakt het nodig wijzigingen aan te brengen aan de data in andere specifieke 
artikelen van het voorstel waar verwezen wordt naar de datum van inwerkingtreding van de 
verordening (houdt verband met artikel 131).

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 402
Artikel 137, lid 5

5. De artikelen 44, 45 en 46 zijn van 5. De artikelen 44, 45 en 46 zijn van 
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toepassing vanaf twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

toepassing vanaf drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Zie motivering hierboven.

Amendement ingediend door John Bowis en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 403
Artikel 137, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. REACH is slechts van toepassing op 
metalen in legeringen na de goedkeuring 
van zowel:
a) een specifieke indelingsmethode voor 
legeringen krachtens richtlijn 1999/45/EG, 
als
b) de indeling van legeringen krachtens het 
wereldwijd geharmoniseerde systeem voor 
de indeling en etikettering van chemische 
stoffen van de VN.

Or. en

Motivering

In overweging 10 van richtlijn 1999/45/EG staat dat de Commissie nadere richtsnoeren met 
betrekking tot legeringen zal ontwikkelen, maar tot nu toe is er dienaangaand nog geen
vooruitgang geboekt. Om consistentie in de toekomst te garanderen, lijkt het verstandig 
metalen in legeringen uit te sluiten tot er goede richtsnoeren zijn ontwikkeld in het kader van 
de herziening van de richtlijn voor gevaarlijke preparaten en de implementatie van het GHS-
systeem in EU-wetgeving.


