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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1046
BIJLAGE I, deel 0, punt 0.2

0.2. De chemische veiligheidsbeoordeling 
moet betrekking hebben op elk 
geïdentificeerd gebruik. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan het gebruik van de stof 
als zodanig (met inbegrip van belangrijke 
verontreinigingen en additieven), in een 
preparaat of in een voorwerp. Bij de 
beoordeling moeten alle fasen van de 
levenscyclus van de stof, zoals gedefinieerd 
in het geïdentificeerde gebruik, aan de orde 
komen. De chemische 
veiligheidsbeoordeling wordt gebaseerd op 
een vergelijking van de mogelijke 
schadelijke effecten van een stof met de 

0.2. De chemische veiligheidsbeoordeling 
moet betrekking hebben op elk 
geïdentificeerd gebruik in hoeveelheden van 
1 ton per jaar of meer. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan het gebruik van de stof 
als zodanig (met inbegrip van belangrijke 
verontreinigingen en additieven), in een 
preparaat of in een voorwerp. Bij de 
beoordeling moeten alle fasen van de 
levenscyclus (inclusief de afvalfase, 
niettegenstaande artikel 2, lid 1, sub d) van 
de richtlijn) van de stof, zoals gedefinieerd 
in het geïdentificeerde gebruik, aan de orde 
komen. De chemische 
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bekende of redelijkerwijs te verwachten 
blootstelling van de mens en/of het milieu 
aan die stof.

veiligheidsbeoordeling wordt gebaseerd op 
een vergelijking van de mogelijke 
schadelijke effecten van een stof met de 
bekende of redelijkerwijs te verwachten 
blootstelling van de mens en/of het milieu 
aan die stof.

Or. en

Motivering

Zie amendementen op artikel 2, lid 1, sub e) en op artikel 13.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 1047
BIJLAGE I, deel 0, punt 0.4, alinea 4

Indien de fabrikant of importeur van mening 
is dat nadere informatie nodig is voor de 
opstelling van zijn chemisch 
veiligheidsrapport en dat deze informatie 
alleen kan worden verkregen door de 
uitvoering van tests overeenkomstig 
bijlage VII of VIII waarbij gewervelde 
dieren worden gebruikt, dient hij een 
voorstel voor een teststrategie in, waarin hij 
uiteenzet waarom hij de aanvullende 
informatie nodig acht en vermeldt hij dit in 
de desbetreffende rubriek van het chemische 
veiligheidsrapport. In afwachting van de 
resultaten van nadere tests registreert hij de 
risicobeheersmaatregelen die hij toegepast 
heeft in zijn chemisch veiligheidsrapport.

Indien de fabrikant of importeur van mening 
is dat nadere informatie nodig is voor de 
opstelling van zijn chemisch 
veiligheidsrapport en dat deze informatie 
alleen kan worden verkregen door de 
uitvoering van tests overeenkomstig 
bijlage VI, VII of VIII waarbij gewervelde 
dieren worden gebruikt, dient hij een 
voorstel voor een teststrategie in, waarin hij 
uiteenzet waarom hij de aanvullende 
informatie nodig acht en vermeldt hij dit in 
de desbetreffende rubriek van het chemische 
veiligheidsrapport. In afwachting van de 
resultaten van nadere tests registreert hij de 
risicobeheersmaatregelen die hij toegepast 
heeft in zijn chemisch veiligheidsrapport.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendementen op overweging 47 en artikel 11, lid 1. Om dierproeven te 
voorkomen en de industrie kosten te besparen, en omdat de uit dierproeven verkregen 
gegevens alleen moeten worden verschaft voorzover nodig voor de veiligheidsbeoordeling 
van een stof, dienen er ook testvoorstellen voor proeven met gewervelde dieren voor 
verkrijging van de in bijlage VI bedoelde informatie te worden ingediend.
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 1048
BIJLAGE I, deel 0, punt 0.5, alinea 2

Indien de fabrikant of importeur op grond 
van de stappen 1 tot en met 4 concludeert 
dat de stof of het preparaat overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG of 
Richtlijn 1999/45/EG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk voldoet of als PBT of 
vPvB moet worden beschouwd, moet de 
chemische veiligheidsbeoordeling tevens de 
volgende stappen omvatten:

Indien de fabrikant of importeur op grond 
van de stappen 1 tot en met 4 concludeert 
dat de stof of het preparaat overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG of 
Richtlijn 1999/45/EG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk voldoet of als PBT of 
vPvB moet worden beschouwd, of indien er 
andere redelijke aanleidingen tot 
bezorgdheid zijn, moet de chemische 
veiligheidsbeoordeling tevens de volgende 
stappen omvatten:

Or. en

Motivering

Het is niet redelijk om, zoals wordt voorgesteld, automatisch een beoordeling van de 
blootstelling of een risicokarakterisering uit te sluiten voor stoffen die niet zullen worden 
ingedeeld of die geen PBT of vPvB zijn. Dit strookt niet met de beginselen van 
risicobeoordeling waarop het voorstel voor Reach is gestoeld. De blootstelling aan een groot 
volume stoffen die plaatselijk in grote hoeveelheden worden toegepast, kan bijvoorbeeld effect 
hebben op het plaatselijk milieu, zelfs al voldoet de stof niet aan de vereisten voor 
milieugebonden indeling. Overeenkomstig een van de basisbeginselen van de toxicologie 
bepaalt de grootte van de blootstelling of er een effect is. Het is dan ook niet redelijk om dit te 
negeren. 

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

Amendement 1049
BIJLAGE I, deel 1, punt 1.0.2

1.0.2. Bij de beoordeling van de gevaren 
voor de gezondheid van de mens wordt 
gekeken naar de volgende groepen 
mogelijke effecten: 1) toxicokinetiek, 
metabolisme en distributie, 2) acute effecten 
(acute toxiciteit, irritatie en corrosie), 3) 
sensibilisering, 4) toxiciteit bij herhaalde 
toediening en 5) CMR-effecten 
(kankerverwekkendheid, mutageniteit en 
vergiftigheid voor de voortplanting). Op 

1.0.2. Bij de beoordeling van de gevaren 
voor de gezondheid van de mens wordt 
gekeken naar de volgende groepen 
mogelijke effecten: 1) toxicokinetiek, 
metabolisme en distributie, 2) acute effecten 
(acute toxiciteit, irritatie en corrosie), 3) 
sensibilisering, 4) toxiciteit bij herhaalde 
toediening en 5) CMR-effecten 
(kankerverwekkendheid, mutageniteit en 
vergiftigheid voor de voortplanting). Hierbij 
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basis van alle beschikbare informatie wordt 
indien nodig ook naar andere effecten 
gekeken.

worden de door het ECA goedgekeurde 
tests en (Q)SAR modellen. Op basis van alle 
beschikbare informatie wordt indien nodig 
ook naar andere effecten gekeken.

Or. es

Motivering

Gebruik door KMO van de goedgekeurde tests en modellen zal bijdragen tot meer 
rechtszekerheid en zorgen voor een voorafgaande selectieprocedure en waarbij 
onregelmatigheden worden geëlimineerd. 

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

Amendement 1050
BIJLAGE I, deel 1, punt 1.4.1

1.4.1. Op basis van de resultaten van de 
stappen 1 tot en met 3 worden voor de stof, 
gebaseerd op de te verwachten 
blootstellingsroute(s), -duur en -frequentie, 
een of meer afgeleide doses zonder effect 
bepaald. Als dit op grond van het (de) 
blootstellingsscenario('s) verantwoord is, 
kan met één DNEL worden volstaan. 
Rekening houdend met de beschikbare 
gegevens en het (de) 
blootstellingsscenario('s) in punt 5 van het 
chemische veiligheidsrapport kan het echter 
nodig zijn voor elke relevante menselijke 
populatie (bijvoorbeeld werknemers, 
consumenten en mensen die wellicht indirect 
via het milieu worden blootgesteld) en 
mogelijkerwijs voor bepaalde 
deelpopulaties (zoals kinderen of zwangere 
vrouwen) en voor verschillende 
blootstellingsroutes een aparte DNEL te 
bepalen. Er dient een volledige motivering te 
worden gegeven, waarin onder andere de 
keuze van de gebruikte gegevens, de 
blootstellingsroute (oraal, via de huid, 
inademing) en de duur en frequentie van de 
blootstelling aan de stof waarvoor de DNEL
geldig is, worden vermeld. Als er 

1.4.1. Op basis van de resultaten van de 
stappen 1 tot en met 3 worden voor de stof, 
gebaseerd op de te verwachten 
blootstellingsroute(s), -duur en -frequentie, 
een of meer afgeleide doses zonder effect 
bepaald. Als dit op grond van het (de) 
blootstellingsscenario('s) verantwoord is, 
kan met één DNEL worden volstaan. 
Rekening houdend met de beschikbare 
gegevens en het (de) 
blootstellingsscenario('s) in punt 5 van het 
chemische veiligheidsrapport kan het echter 
nodig zijn voor elke relevante menselijke 
populatie (bijvoorbeeld werknemers, 
consumenten en mensen die wellicht indirect 
via het milieu worden blootgesteld) en voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen en voor 
verschillende blootstellingsroutes een aparte 
DNEL te bepalen. Er dient een volledige 
motivering te worden gegeven, waarin onder 
andere de keuze van de gebruikte gegevens, 
de blootstellingsroute (oraal, via de huid, 
inademing) en de duur en frequentie van de 
blootstelling aan de stof waarvoor de DNEL
geldig is, worden vermeld. Als er 
waarschijnlijk sprake is van meer dan een 
blootstellingsroute, moet voor elke 
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waarschijnlijk sprake is van meer dan een 
blootstellingsroute, moet voor elke 
blootstellingsroute en voor de 
gecombineerde blootstelling via alle routes 
een DNEL worden bepaald. Bij de bepaling 
van de DNEL moet onder andere rekening 
worden gehouden met de volgende factoren:

blootstellingsroute en voor de 
gecombineerde blootstelling via alle routes 
een DNEL worden bepaald. Bij de bepaling 
van de DNEL moet onder andere rekening 
worden gehouden met de volgende factoren:

i) de onzekerheid die onder andere 
voortvloeit uit de variabiliteit in de 
experimentele gegevens en de variatie 
binnen en tussen species;

i) de onzekerheid die onder andere 
voortvloeit uit de variabiliteit in de 
experimentele gegevens en de variatie 
binnen en tussen species;

ii) de aard en ernst van het effect; ii) de aard en ernst van het effect;

iii) de menselijke populatie waarop de 
kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie 
over de blootstelling betrekking heeft.

iii) de menselijke populatie waarop de 
kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie 
over de blootstelling betrekking heeft.

iii bis) bijzondere gevoeligheden van 
kwetsbare bevolkingsgroepen;
iii ter) eventuele aanwijzingen van niet-
standaardeffecten, met name wanneer de 
werking nog onbekend is of onvoldoende 
gekarakteriseerd is;
iii quater) mogelijke gelijktijdige 
blootstelling aan andere chemische stoffen.

Or. en

Motivering

Volgens het Europees Parlement is het beschermen van de gezondheid van kinderen tegen 
milieugerelateerde aandoeningen een essentiële investering om een adequate menselijke en 
economische ontwikkeling te waarborgen (verslag-Paulsen over de Europese milieu- en 
gezondheidsstrategie). Het heeft daarom voor bevolkingsgroepen die een hoog risico lopen, 
gevraagd om specifieke beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (verslag-Ries over het 
Europees Actieplan milieu en gezondheid). In REACH moet altijd rekening worden gehouden 
met kwetsbare bevolkingsgroepen. 

Op 23 februari 2005 heeft het Europees Parlement een resolutie goedgekeurd over het 
Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (A6-0008/2005) waarin het de 
Commissie verzoekt "ervoor te zorgen dat in alle risicobeoordelingen die zullen worden 
uitgevoerd, bijzondere aandacht wordt besteed aan ongeboren kinderen, zuigelingen en 
kinderen, waar er mogelijke blootstelling is van deze bijzonder kwetsbare groepen" 
(Frédérique Ries en anderen). 
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 1051
BIJLAGE I, deel 1, punt 1.4.1, punten iii bis), ter), quater) en quinquies) (nieuw)

iii bis) bijzondere gevoeligheden van 
kwetsbare bevolkingsgroepen;
iii ter) eventuele aanwijzingen van niet-
standaardeffecten, met name wanneer de 
werking nog onbekend is of onvoldoende 
gekarakteriseerd is;
iii quater) mogelijke gelijktijdige 
blootstelling aan andere chemische stoffen;
iii quinquies) onzekerheid omtrent de 
kwaliteit van gegevens en het algehele 
vertrouwen in de databank;

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement  heeft erop gewezen dat er in de huidige risicobeoordelingsmethoden 
niet specifiek rekening wordt gehouden met foetussen, zuigelingen en kinderen en het brede 
scala aan blootstellingspatronen dat er in deze groep bestaat (A5-0193/2004 Marit Paulsen);

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1052
BIJLAGE I, deel 4, punt 4.2 (stap 2)

Als de stof aan de criteria voldoet, moet een 
karakterisering van de emissie worden 
uitgevoerd, die de relevante delen van de in 
hoofdstuk 5 beschreven beoordeling van de 
blootstelling omvat. In het bijzonder omvat 
deze een raming van de hoeveelheden van de 
stof die bij alle door de fabrikant of 
importeur uitgevoerde activiteiten en elk 
geïdentificeerd gebruik in de verschillende 
milieucompartimenten vrijkomen, en een 
bepaling van de te verwachten routes via 
welke de mens en het milieu aan de stof 
worden blootgesteld.

Als de stof aan de criteria voldoet, moet een 
karakterisering van de emissie worden 
uitgevoerd, die de relevante delen van de in 
hoofdstuk 5 beschreven beoordeling van de 
blootstelling omvat. In het bijzonder omvat 
deze een raming van de hoeveelheden van de 
stof die bij alle door de fabrikant of 
importeur uitgevoerde activiteiten en elk 
geïdentificeerd gebruik in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar in de verschillende 
milieucompartimenten vrijkomen, en een 
bepaling van de te verwachten routes via 
welke de mens en het milieu aan de stof 
worden blootgesteld.
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Or. en

Motivering

Zie amendement op artikel 13.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1053
BIJLAGE I, deel 5, punt 5.1.1, alinea 1, zin 1

5.1.1. Er dienen blootstellingsscenario's te 
worden ontwikkeld voor de vervaardiging in 
de Gemeenschap, het eigen gebruik van de 
fabrikant en de importeur en elk 
geïdentificeerd gebruik.

5.1.1. Er dienen blootstellingsscenario's te 
worden ontwikkeld voor de vervaardiging in 
de Gemeenschap, het eigen gebruik van de 
fabrikant en de importeur en elk 
geïdentificeerd gebruik in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar.

Or. en

Motivering

Zie amendement op artikel 13.

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

Amendement 1054
BIJLAGE I, deel 5, punt 5.1.1, inleidende formule

5.1.1. Er dienen blootstellingsscenario's te 
worden ontwikkeld voor de vervaardiging in 
de Gemeenschap, het eigen gebruik van de 
fabrikant en de importeur en elk 
geïdentificeerd gebruik. Een 
blootstellingsscenario is de reeks 
voorwaarden waarin wordt beschreven hoe 
de stof wordt vervaardigd of gedurende de 
levenscyclus wordt gebruikt en hoe de 
fabrikant of importeur de blootstelling van 
mens en milieu beheerst of 
downstreamgebruikers aanbeveelt deze te 
beheersen. Deze blootstellingsscenario's 
kunnen zo breed opgezet of specifiek zijn als 
nodig is. Het blootstellingsscenario wordt in 

5.1.1. Er dienen blootstellingsscenario's te 
worden ontwikkeld voor de vervaardiging in 
de Gemeenschap, het eigen gebruik van de 
fabrikant en de importeur en elk 
geïdentificeerd gebruik in de zin van artikel 
3, punt 25.. Een blootstellingsscenario is de 
reeks voorwaarden waarin wordt beschreven 
hoe de stof wordt vervaardigd of gedurende 
de levenscyclus wordt gebruikt en hoe de 
fabrikant of importeur de blootstelling van 
mens en milieu beheerst of 
downstreamgebruikers aanbeveelt deze te 
beheersen. Deze blootstellingsscenario's 
kunnen worden ingedeeld volgens de 
definitie van artikel 3, punt 30 en zo breed 
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de desbetreffende rubriek van het chemische 
veiligheidsrapport opgenomen en wordt in 
een bijlage bij het veiligheidsinformatieblad 
samengevat, met een relevante korte titel 
waarin een beknopte algemene beschrijving 
van het gebruik wordt gegeven. Een 
blootstellingsscenario omvat met name, 
indien van toepassing, een beschrijving van:

opgezet of specifiek zijn als nodig is. Het 
blootstellingsscenario wordt in de 
desbetreffende rubriek van het chemische 
veiligheidsrapport opgenomen en wordt in 
een bijlage bij het veiligheidsinformatieblad 
samengevat, met een relevante korte titel 
waarin een beknopte algemene beschrijving 
van het gebruik wordt gegeven. Een 
blootstellingsscenario omvat met name, 
indien van toepassing, een beschrijving van:

Or. de

Motivering

De gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn zo ingericht dat elke vorm van geïdentificeerd 
gebruik kan worden beschreven middels een combinatie van de relevante elementen. Zij 
combineren specifieke blootstellingsscenario's en beschrijven alle omstandigheden die voor 
een blootstelling bepalend zijn.

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

Amendement 1055
BIJLAGE I, deel 5, punt 5.2.6  (nieuw)

5.2.5 bis. Gevalideerde 
blootstellingsbeoordelingen kunnen worden 
vereenvoudigd door gebruik van, ook 
specifiek branchegerichte, IT-tools, 
voorzover die beschikbaar zijn. 

Or. de

Motivering

Om de kleine en middelgrote ondernemingen te helpen aan hun verplichtingen te voldoen, 
bestaan er specifieke en gespecialiseerde IT-tools, of kunnen dergelijke IT-tools worden 
ontwikkeld, voor het verrichten van een blootstellingsbeoordeling.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 1056
BIJLAGE I, deel 6, punt 6.5, alinea 2
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Voor stoffen die aan de PBT- en vPvB-
criteria voldoen, dient de fabrikant of 
importeur de overeenkomstig hoofdstuk 5, 
stap 2, verkregen informatie te gebruiken bij 
de toepassing op zijn locatie en de 
aanbeveling aan downstreamgebruikers van
risicobeheersmaatregelen die de 
blootstelling van mens en milieu tot een 
minimum beperken.

Voor niet aan drempelwaarden gebonden 
CMR-stoffen en stoffen die aan de PBT- en 
vPvB-criteria voldoen, dient de fabrikant of 
importeur de overeenkomstig hoofdstuk 5, 
stap 2, verkregen informatie te gebruiken bij 
de toepassing op zijn locatie en de 
aanbeveling aan downstreamgebruikers van 
risicobeheersmaatregelen die de 
blootstelling van mens en milieu tot een 
minimum beperken.

Or. en

Motivering

In bijlage I, punt 6.4 wordt bepaald wanneer de blootstelling bij een blootstellingsscenario 
"afdoende wordt beheerst". Voor stoffen waarvoor geen drempelwaarden of afgeleide doses 
zonder effect zijn vastgesteld, wordt een kwalitatieve beoordeling van de waarschijnlijkheid 
van een effect in een gegeven blootstellingsscenario gemaakt. Voor PBT- en vPvB-stoffen zal 
de informatie over risicoverminderende maatregelen die bij de blootstellingsbeoordeling is 
verkregen, worden gebruikt om de blootstelling te minimaliseren ten gunste van de 
gezondheid van de mens en voor het milieu.

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

Amendement 1057
BIJLAGE I, deel 7, tabel, DEEL A, punt -1 (nieuw)

-1. Beschrijving van gebruiks- en 
blootstellingscategorieën die worden 
bestreken.

Or. de

Motivering

Gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn het belangrijkste instrument voor een 
gestructureerde informatieoverdracht van de risicobeheermaatregelen, de 
blootstellingsstreefwaarden (bv. DNEL, PNEC) en de gebruiksvoorwaarden in de handels- en 
productieketen. Zij dienen de akteuren in de productieketen tot steun, ook bij het opstellen van 
een veiligheidsinformatieblad voor de volgende acteur in de handels- en productieketen.
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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 1058
BIJLAGE I bis, deel 1, punt 1.2, alinea 1

Vermeld de vorm(en) van gebruik van de 
stof of het preparaat voorzover deze bekend 
zijn. Indien er veel verschillende vormen 
van gebruik mogelijk zijn, dienen alleen de 
belangrijkste of meest gangbare vormen 
van gebruik te worden vermeld. Daarbij 
dient kort te worden beschreven wat de stof 
of het preparaat feitelijk doet, bijvoorbeeld 
brandvertragend middel, antioxidant, enz.

Vermeld de vorm(en) van gebruik van de 
stof of het preparaat voorzover deze bekend 
zijn. Daarbij dient kort te worden 
beschreven wat de stof of het preparaat 
feitelijk doet, bijvoorbeeld brandvertragend 
middel, antioxidant, enz.

Or. it

Motivering

Dit amendement beoogt de uitsluiting van bijzondere vormen van gebruik en daarmee 
vermijding van onnodige bijkomende registraties.  

Amendement ingediend door Guido Sacconi en Jonas Sjöstedt

Amendement 1059
BIJLAGE I bis, deel 3, punt 3.3 bis (nieuw)

3.3 bis. Voor preparaten die niet voldoen 
aan de vereisten van 3.2 en 3.3 waarbij de 
PNEC van de gebruikte stoffen minder 
bedraagt dan 500 mg/liter, moeten de 
hoeveelheid, de biodegradatie 
(afbreekbaarheid) en log Pow worden 
medegedeeld aan de downstreamgebruiker 
overeenkomstig de artikelen 34 en 35.

Or. en

Motivering

Een stof kan gevaarlijk zijn bij gebruik, als de downstreamgebruiker een "zwakke" 
zuiveringsinstallatie heeft en de PNEC van de stof minder bedraagt dan 500 mg/l. Dit zijn 
relevante eigenschappen van de stof en zij moeten daarom aan de volgende gebruiker worden 
meegedeeld wanneer dezen een blootstellingbeoordeling en een chemisch veiligheidsverslag 
moet opstellen overeenkomstig de artikelen 34 en 35. 
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 1060
BIJLAGE I bis bis (nieuw)

Bijlage I bis bis (nieuw)
Gebruiks- en blootstellingscategorieën

De fabrikant of importeur van een stof moet bij de registratie overeenkomstig artikel 9 of de 
preregistratie overeenkomstig artikel 26 behalve de gegevens over het geïdentificeerd 
gebruik de volgende informatie verschaffen: 

1. Gegevens over de gebruikscategorieën:

1.1 industrieel gebruik met volgende kenmerken:
hoog competentieniveau
hoog toezichtsniveau
hoog niveau technische maatregelen

1.2 beroepsmatig gebruik met de volgende kenmerken: 
uiteenlopende competentieniveaus 
geringe mate van toezicht 
laag niveau van technische maatregelen

1.3 consumptief resp. particulier gebruik met volgende kenmerken:
gering competentieniveau
geen toezicht
geen technische of persoonlijke beschermingsmaatregelen 
kwetsbare populatie als bijvoorbeeld kinderen en ouderen

2. gegevens over blootstellingscategorieën
indeling van blootstellingen volgens

2.1 relevante route voor blootstelling van de mens 
2.1.1. oraal
2.1.2. inademing
2.1.3. via de huid



PE 357.826v01-00 12/112 AM\565939NL.doc

NL

2.2 de routes naar het milieu
2.2.1. lucht
2.2.2. water
2.2.3. bodem
2.2.4. rioolwaterzuiveringsinstallaties

2.3 De duur en frequentie van de blootstelling:
2.3.1. eenmalig
2.3.2. kortdurend
2.3.3. herhaaldelijk
2.3.4. langdurig 

3. Gebruiks- en blootstellingscategorieën met het oog op de registratie c.q. preregistratie 
verkrijgt men door gecombineerde toepassing van de gegevens onder 2. Het ECA kan een 
structuur specificeren als bedoeld in artikel 108. 

Or. de

Motivering

Een rooster voor de gebruiks- en blootstellingscategorieën volgens de in artikel 108 bedoelde 
structuur verschaft de downstreamgebruiker  informatie, bestaande uit een combinatie van 
blootstellingscategorieën, grenswaarden en ideale beschermingsmaatregelen voor de 
inachtneming van de respectieve grenswaarden. Daarmee kan de gebruiker aan de hand van 
een vergelijking van zijn specifiek gebruik met de GBC zien,

-of zijn gebruik in een of meer GBC voorkomt,

-of hij eventueel een wijziging in de blootstellingsbeoordeling moet aanbrengen,

-of hij maatregelen moet nemen en welke.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 1061
BIJLAGE I ter

BIJLAGE I ter
CHEMISCHE 
VEILIGHEIDSBEOORDELINGEN 
VOOR PREPARATEN

De bijlage schrappen.

Or. en
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Motivering

Bijlage 1 bis inzake de chemische veiligheid moet worden geschrapt, omdat de 
wetenschappelijke basis nog te zwak is en de praktische toepassing van de voorgestelde 
bepalingen uiterst moeilijk zal zijn. Een chemisch veiligheidsrapport voor een enkele stof is 
veel eenvoudiger op te stellen. Preparaten zijn een mengsel van meerdere stoffen en de hier 
voorgestelde methodologie is niet betrouwbaar genoeg. Schrapping heeft tot effect dat er 
conventionele methoden zullen worden gebruikt. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle en Thomas Ulmer

Amendement 1062
BIJLAGE I ter, alinea 1

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor 
preparaten worden overeenkomstig bijlage I 
uitgevoerd behoudens de volgende 
wijzigingen:

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor 
preparaten, voorzover deze niet 
overeenkomstig artikel 13, lid 2, zijn 
vrijgesteld,  worden overeenkomstig 
bijlage I uitgevoerd behoudens de volgende 
wijzigingen:

Or. de

Motivering

Voor de veiligheidsbeoordelingen voor preparaten zijn alleen de gegevens relevant van 
stoffen die bepaalde concentratiegrenzen overschrijden. Ingevolge artikel 13, lid 2 is een 
veiligheidsbeoordelingen voor een stof waarvan de concentratie in een preparaat beneden de 
onder a) tot en met e) genoemde waarden blijft, niet nodig. Voor de duidelijkheid zouden 
hiermee overeenstemmende regelingen moeten worden opgenomen in bijlage Ib 
"Veiligheidsbeoordelingen voor preparaten", omdat de formulering in deze bijlage, bv. "elke
stof in het preparaat" of "alle stoffen in het preparaat" misleidend is. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1063
BIJLAGE I ter bis (nieuw)

BIJLAGE I ter bis (nieuw)
Richtsnoeren voor veilig gebruik

Indien geen chemisch veiligheidsrapport vereist is, moet de volgende aanvullende 
informatie worden verstrekt

1. Eerstehulpmaatregelen (rubriek 4 van het veiligheidsinformatieblad)
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2. Brandbestrijdingsmaatregelen (rubriek 5 van het veiligheidsinformatieblad)

3. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen (rubriek 6 van het veiligheidsinformatieblad)

4. Hantering en opslag (rubriek 7 van het veiligheidsinformatieblad)

5. Informatie over het vervoer (rubriek 14 van het veiligheidsinformatieblad)

6. Maatregelen ter beheersing van de blootstelling/persoonlijke bescherming     
(rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad)

7. Stabiliteit en reactiviteit (rubriek 10 van het veiligheidsinformatieblad)

8. Instructies voor verwijdering

8.1. Instructies voor verwijdering (rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad)

8.2. Informatie over recycling en verwijderingsmethoden voor de industrie

8.3 Informatie over recycling en verwijderingsmethoden voor het publiek

Or. en

Motivering

Deze informatie is niet nieuw ten opzichte van het voorstel van de Commissie. Dit is punt 5 
van Bijlage IV van het voorstel dat wordt verplaatst naar Bijlage I ter  bis  (nieuw), omdat het 
informatie bevat over risicobeheer voor stoffen die niet als gevaarlijk zijn ingedeeld, volgens 
de structuur van het  veiligheidsinformatieblad  in Bijlage I bis (amendement gekoppeld aan 
Bijlage I). 

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 1064
BIJLAGE I ter bis (nieuw)

BIJLAGE ter bis (nieuw)

Criteria voor stoffen die in hoeveelheden van minder dan 10 Ton worden geregistreerd en 
waarvoor nadere informatie kan worden vereist

a) stoffen waarvoor geen informatie over de menselijke gezondheid over de milieu 
eindpunten is ingediend;

b) stoffen die blijkens QSAR's of ander materiaal waarschijnlijk beantwoorden aan de 
criteria voor indeling als carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting, categorie 1 
of 2, of aan de criteria in bijlage XII en waarover geen relevante informatie beschikbaar is;
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c) De stoffen met dispersief of diffuus gebruik, waarbij de blootstelling niet betrouwbaar 
kan worden geschat, in het bijzonder wanneer zulke stoffen zijn opgenomen in 
consumentenproducten;

d) stoffen die door tenminste twintig registranten zijn geregistreerd; voorzover die 
registranten niet hebben aangetoond dat er geen sprake is van aanzienlijke blootstelling en 
QSAR's en ander bewijsmateriaal geen aanwijzingen bevatten voor een mogelijk risico;

e) stoffen die zijn geïdentificeerd als mogelijke vervangers van andere stoffen die 
onderworpen zijn aan een vergunningsplicht of aan beperkingen, tenzij QSAR's en ander 
bewijsmateriaal geen aanwijzingen bevatten voor een mogelijk risico;

f) stoffen waarvan op grond van de resultaten van controles en inspecties in de lidstaten 
wordt vermoed dat zij een risico opleveren voor de menselijke gezondheid over het milieu.

Or. en

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

Amendement 1065
BIJLAGE I ter bis (nieuw)

BIJLAGE I ter bis (nieuw)

a) bouwproducten in de zin van richtlijn 89/106/EEG van de Raad zoals gewijzigd door 
richtlijn 93/68/EEG;

b) medische producten voor menselijk of dierkundig gebruik in de zin van verordening 
(EEG) nr. 2309/93 van de Raad, richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad;

c) levensmiddelen in de zin van (EG) nr. 178/2002/EG van het Europees Parlement en de 
Raad, met inbegrip van voedingsadditieven in de zin van verordening nr. 89/ 107/EEG van 
de Raad en smaakstoffen in de zin van verordening nr. 88/388/EG van de Raad en besluit 
1999/217/EG van de Commissie;

d) levensmiddelen in de zin van verordening (EG) nr. 178/2002/EG van het Europees 
Parlement en de Raad met inbegrip van voedingsadditieven in de zin van verordening nr. 
1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad (vervangt richtlijn 70/524/EEG van de 
Raad);

e) diervoeders in de zin van richtlijn 82/471/EEG van de Raad;

f) medische apparaten;
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g) materialen en voorwerpen in contact met levensmiddelen als bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking 
van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG 

h) gewasbeschermingsmiddelen in de zin van richtlijn 91/414/EEG van de Raad;

i) biociden en de zin van richtlijn 98/8/EG van de Raad;

j) elektrische en elektronische apparaten in de zin van richtlijn 2002/95/EC betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur;

k) batterijen en accu's  en de zin van richtlijn 91/157/EEG inzake batterijen en accu's die 
gevaarlijke stoffen bevatten.

Or. en

Motivering

Bijlage I ter (nieuw) verzamelt alle verwijzingen naar gemeenschapswetgeving waarin 
aspecten zijn geregeld die in REACH niet hoeven te worden overgedaan. 

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 2, lid 1, onder e bis) (nieuw).

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 1066
BIJLAGE II, paragrafen -1 en -1 bis (nieuw)

BIJLAGE II, paragrafen -1 en -1 bis (nieuw)

-1. Definitie

Deze bijlage bevat stoffen die van registratie zijn vrijgesteld. De bijlage bevat de natuurlijk 
voorkomende stoffen en preparaten die hoofdzakelijk uit zulke stoffen bestaan, en waarvan 
op grond van lange ervaring kan worden aangenomen dat er geen of zeer weinig risico 
bestaat voor schadelijke of ongunstige milieu-effecten.

-1 bis. Herziening

i) met het oog op de preregistratie moet het ECA bepalen welke stoffen onder de definitie 
vallen.

ii) na beoordeling zal het ECA bepalen welke stoffen geen of weinig risico opleveren voor 
schadelijke of negatieve milieueffecten.
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Or. sv

Motivering

Op dit moment bestaat er geen definitie voor de stoffen die zijn opgenomen in bijlage II 
bijvoorbeeld water of askorbinezuur. Door vaststelling van een definitie wordt de tekst 
duidelijker. Bovendien wordt herziening mogelijk.

Ofschoon wij bij de wetgeving doorsnee de stoffen willen opsommen voor bijlage II, zijn wij 
ervan overtuigd dat het niet nodig is om een uitputtende lijst op te stellen. Daarvoor stellen 
wij een herziening voor, vroegtijdig maar ook gedurende het wetgevingsproces, al 
naargelang wij ons meer kennis verwerven. Dit amendement heeft geen betrekking op de vele 
stoffen waarvoor al sinds lang een registratieplicht geldt, ofschoon de autoriteiten weten dat 
deze stoffen geen gevaar opleveren.

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

Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer en Norbert Glante

Amendement 1067
BIJLAGE II, nieuwe toevoegingen

Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr. Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr.
231-096-4 IJzer 7439-89-6

Or. en

Motivering

Staal, de belangrijkste toepassing van ijzer, wordt al sinds 150 jaar geproduceerd zonder dat 
er enige aanwijzing bestaat dat ijzer risico's oplevert voor de menselijke gezondheid of het 
milieu. Omdat ijzer een bulkgoed is, zouden er volgens de REACH-verordening zeer 
uitgebreide proeven voor nodig zijn, hetgeen het gebruik van een groot aantal 
laboratoriumdieren impliceert (Oomen-Ruijten en anderen).  De kosten van deze proeven en 
de registratie van ijzer zouden het eventuele nut verre te boven gaan (Chatzimarkakis en 
anderen).

Lijst van stoffen die volgens artikel 4, lid 2, Saba, van de registratieplicht zijn vrijgesteld, zou 
met ijzer moeten worden aangevuld. IJzer is al eeuwenlang een bekende en gebruikte stof. 
Dat het tot dusver niet op de vrijstellingslijst staat, is toe te schrijven aan politieke en niet aan 
logische overwegingen (Glante).
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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 1068
BIJLAGE II, nieuwe toevoegingen

Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr. Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr.

231-959-9 Zuurstof O2  7782-44-7
231-098-5 Krypton Kr 7439-90-9
231-110-9 Neon Ne 7440-01-9
231-168-5 Helium He 7440-59-7
231-172-7 Xenon Xe 7440-63-3
200-812-7 Methaan CH4  78-82-8

Or. it

Motivering

Stikstof, argon en kooldioxide, dus de bestanddelen van de lucht, zijn vrijgesteld van de 
registratieplicht in bijlage II. Zuurstof geniet reeds vrijstelling van registratie alleen bij 
medisch gebruik overeenkomstig richtlijn 2002/83/EG. De zeldzame gassen kunnen niet 
worden begrepen onder punt acht van bijlage III omdat ze niet gevaarlijk zijn in de zin van 
richtlijn 67/548/EEG en omdat daarvoor reeds een regeling geldt in het kader van de 
vervoerswetgeving (ADR).

Methaan moet wel worden opgenomen in bijlage II, omdat het het belangrijkste bestanddeel 
is van aardgas dat reeds in bijlage III van de verordening is opgenomen.

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

Amendement 1069
BIJLAGE II, nieuwe toevoegingen

Zuurstof, Krypton, Neon, Helium en Xenon 
moeten in Bijlage II worden opgenomen.

Or. it

Motivering

Deze gassen moeten worden opgenomen gelet op hun natuurlijke oorsprong en hun gebruik 
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voor medische behandelingen en bescherming van het milieu (Foglietta en anderen).

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

Amendement 1070
BIJLAGE II, nieuwe toevoegingen

Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr. Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr.

232-350-7 Terpentine olie/hout terpentine
8006-64-2

232-304-6  ruwe dennenolie 8002-26-4
232-50-64 Ca lignosulfaat   8061-52-7
232-50-59 Na -lignosulfaat 8061-51-6
232-50-85 NH4- lignosulfaat 8061-53-8
232-51-06 lignosulfaatzuur 8062-15-5

Or. en

Motivering

Bijlage II bevat reeds vele in de natuur voorkomende stoffen. Daarnaast worden in bijlage III 
ook ruwe minerale olie, kolen en aardgas van registratie vrijgesteld. Dat rechtvaardigt de 
vrijstelling van hout terpentine, ruwe olie, lignosulfaten en andere houtbestanddelen van de 
registratieplicht, door deze stoffen  aan de lijst van bijlage II toe te voegen.

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

Amendement 1071
BIJLAGE II, nieuwe toevoegingen

Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr. Einecs-nr. Naam/Groep CAS-nr.

265-995-8 cellulosepulp 65996-61-4

Or. en

Motivering

Bijlage II bevat reeds vele natuurlijk voorkomende stoffen , waaronder ook meervoudig 
samengestelde stoffen. 
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Cellulose en zetmeel zijn afkomstig van dezelfde monomere saccharide, glucose. Glucose en 
zetmeel zijn reeds opgenomen in bijlage II. Daarom moet cellulosepulp ook aan de lijst van 
bijlage II worden toegevoegd. Natuurlijke polysaccharide cellulose is het hoofdbestanddeel 
van de celwand van planten en is op aarde de meest voorkomende organische verbinding. 
Ongeveer 50% van alle biomassa is cellulose. Cellulose is niet ingedeeld als gevaarlijk voor 
de menselijke gezondheid of het milieu. 

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 1072
BIJLAGE II, nieuw

EINECS-nr. Naam/groep CAS nr.

232-296-4 Pindaolie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan 

8002-03-7

232-370-6 Sesamolie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan

8008-74-0

232-316-1 Palmolie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan

8002-75-3

232-282-8 Kokosnootolie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

8002-31-8

232-425-4 Palmpitolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

8023-79-8

266-9-484 Sheaboter
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

294-851-7 Illipe vet
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Damarolie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan

Amandelolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

8007-69-0

Hazelnootolie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan

Walnootolie 8024-09-7
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Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Cashewnootolie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan

8007-24-7

Paranootolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan

Pistache olie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Macadamianootolie
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Hydrogeneerde, veresterde en gefractioneerde sojaolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Hydrogeneerde, veresterde en gefractioneerde 
koolzaadolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Hydrogeneerde, veresterde en gefractioneerde 
zonnebloemolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Hydrogeneerde, veresterde en gefractioneerde  
palmolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Hydrogeneerde, veresterde en gefractioneerde 
kokosnootolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Hydrogeneerde, veresterde en gefractioneerde 
palmkernolie 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Sojabonen, -schillen en -meel 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Koolzaad, -schillen en -meel 
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Zonnebloemenpitten, -schillen en -meel
Extracten en fysiek gewijzigde derivaten daarvan.

Or. en
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Motivering

Deze bijlage is overgenomen uit bijlage II van richtlijn 793/93/EG inzake de beoordeling van 
bestaande stoffen. De lijsten in deze bijlage zijn nooit geactualiseerd en vertonen vele 
inconsistenties die nooit zijn aangepast. Deze inconsistenties moeten worden weggenomen 
door deze lijsten te harmoniseren en te voltooien. De meeste zorgwekkende producten bij de 
oliën en vetten zijn van natuurlijke oorsprong (plantaardige oliën of bereid uit plantaardige 
oliën). Het gebruik van oliën en vetten als ingrediënten voor levensmiddelen geeft reeds aan 
dat hun eigenschappen en risico's als redelijk welbekend worden beschouwd en dat deze 
stoffen veilig zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Zij zijn in hoge mate 
gereguleerd ingevolge verordening nr. 178/2002.

Alle derivaten uit deze oliën en wetten zijn natuurlijk in de oliën zelf aanwezig, want alle 
bestanddelen worden ongewijzigd geëxtraheerd.

Sommige oliën (zonnebloem, soja,  lijnzaad, graan, castor, koolzaad) en derivaten (lecithine, 
vetzuren) zijn reeds opgenomen in bijlage II en vrijgesteld van registratie. De lijst van vrij te 
stellen oliën en vetten kan en moet worden voltooid omdat plantaardige oliën (uit zaden, 
tropische oliën en nootolie) dezelfde fysische en chemische eigenschappen delen. Er is geen 
geldige reden om sommige selectief uit te sluiten omdat ze kunnen worden vervangen in 
verschillende toepassingen (voedsel, diervoeders, non-food en non-feed).

Hydrogeneerde, veresterde en gefractioneerde oliën en vetten vinden wijdverbreid gebruik in 
levensmiddelen zoals margarine. Daarom zijn zij veilig voor de menselijke gezondheid en het 
milieu. De plantaardige zaden, melen en nevenproducten vinden een wijdverbreid gebruik in 
diervoeders. Daarom zijn zij veilig voor dierlijke gezondheid en welzijn, menselijke 
gezondheid en milieu.

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 1073
BIJLAGE III, punt 6

6. Bijproducten, tenzij deze zelf worden 
ingevoerd of in de handel worden gebracht;

6. Bijproducten, tenzij deze zelf worden 
ingevoerd of buiten een gesloten systeem in 
de handel worden gebracht;

Or. de

Motivering

Nevenproducten van de kolen- en staalindustrie worden gebruikt voor energie- en 
warmteproductie. Zij worden door de metaalverwerkende onderneming in gesloten systemen 
doorgevoerd naar de elektriciteit- en warmteproducenten (" in de handel gebracht ") zonder 
dat het publiek daarmee in aanraking komt. Ze vormen dus geen gevaar voor het milieu of de 
menselijke gezondheid. Bovendien vermindert daardoor het verbruik van natuurlijke 
energiedragers zoals aardgas, olie en kolen. Een registratieplicht zou het gebruik van deze 
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nevenproducten onevenredig bemoeilijken.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges en Werner Langen

Amendement 1074
BIJLAGE III, punt 8

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG voldoen;

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen

Or. en

Motivering

Organische en anorganische stoffen moeten in de registratieprocedure gelijk worden 
behandeld. Het eventuele risico van mineralen, ertsen of andere in de natuur voorkomende 
stoffen kan worden tegengegaan met andere gemeenschapswetgeving of in een andere fase 
van REACH (Roth-Behrendt).

De belangrijkste grondstoffen voor de organische chemische sector (aardgas, ruwe olie, 
kolen) zijn zonder enige beperking vrijgesteld van de registratieplicht. Daardoor heeft de 
organische sector een concurrentievoorsprong op de metaal- en anorganische sector. Veel 
mineralen en ertsen zijn zeer gecompliceerde materialen van zeer uiteenlopende 
samenstelling, afhankelijk van de bron. Dat zou ertoe kunnen leiden dat voor bijvoorbeeld 
"ijzererts" meerdere registraties nodig zijn. Het resulterende zeer grote aantal mineralen en 
ertsen zou  in de eerste fase van registratie het systeem overspoelen (stoffen van meer dan 
1000 ton per jaar) (Oomen-Ruijten en anderen).

Vrijstelling is zonder enige beperking gerechtvaardigd (Langen).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1075
BIJLAGE III, punt 8

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd;
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indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG voldoen;

Or. en

Motivering

Alle in de natuur voorkomende stoffen dienen te worden vrijgesteld (zelfs stoffen die zijn 
ingedeeld ingevolge richtlijn 67/548), omdat het aantal registratieplichtige stoffen anders 
enorm zou toenemen. Die stoffen waren ook vrijgesteld van de EINECS rapporteringscriteria. 
Dit geldt temeer nu de in de natuur voorkomende stoffen enkele duizenden stoffen omvatten 
waarvan de meeste van ingewikkelde structuur. Afgezien daarvan kan hun samenstelling 
veranderen door geografische en seizoensomstandigheden.

Amendement ingediend door Liam Aylward en Avril Doyle

Amendement 1076
BIJLAGE III, punt 8

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG voldoen;

8. Mineralen, ertsen, materialen die daarvan 
door mineralogische of fysische 
omzettingsprocessen zijn afgeleid, of in de 
natuur voorkomende stoffen als deze tijdens 
de verwerking niet chemisch worden 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

Mineralogische omzettingsprocessen zijn chemische en/of fysische processen waardoor 
minerale materialen worden omgezet in andere minerale materialen. Gewoonlijk wordt er bij 
zulke processen energie verbruikt. Typische voorbeelden zijn omzetting van minerale 
grondstoffen zoals kalk, klei, zand, of gips in minerale materialen met toegevoegde waarde 
zoals leem, cement, keramiek, glas en pleister. Organische grondstoffen als natuurlijk gas, 
ruwe olie en kolen zijn onvoorwaardelijk vrijgesteld van de registratieplicht. Deze vrijstelling 
moet ook gelden voor andere grondstoffen. De ontwerp-REACH verordening discrimineert 
zonder enige rechtvaardiging, tussen verschillende soorten grondstoffen (namelijk mineralen, 
ertsen en in de natuur voorkomende stoffen enerzijds en aardgas, ruwe olie, en kolen 
anderzijds), uitsluitend op basis van hun bron. Mineralen, ertsen en in de natuur 
voorkomende stoffen zijn grondstoffen die uit de natuur afkomstig zijn en dus geen 
"chemicaliën" totdat zij aan chemische omzettingsprocessen worden onderworpen. Bovendien 
worden mineralen, ertsen, in de natuur voorkomende stoffen en daarvan afgeleide materialen 
zoals bedoeld in het voorgestelde amendement, gekenmerkt voor een steeds groter aantal van 
aanvragen voor Europese normen tenzij nauwkeurig beschreven door de daarmee verband 
houdende testmethoden. Daarom zullen chemische veiligheidsbeoordelingen, chemische 
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veiligheidsrapporten en de voor registratie te verschaffen informatie nauwelijks bijdragen 
aan de omgang met de in het voorgestelde amendement bedoelde materialen, en bestaat er 
geen noodzaak om deze met een registratieplicht te belasten (Aylward).

Mineralogische omzettingsprocessen zijn chemische en/of fysische processen waarbij  met 
gebruik van energie minerale materialen in andere minerale materialen worden omgezet,  
zoals kalk, klei, zand, of gips in leem, cement, keramiek, glas en pleister. Dit proces verandert 
wel de fysieke eigenschappen maar niet het chemisch risicoprofiel van het materiaal. Om 
publiceren en overbelasting van het systeem te vermijden, moeten zij worden vrijgesteld 
evenals de andere primaire organische en anorganische grondstoffen (Doyle).

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 1077
BIJLAGE III, punt 8

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG voldoen;

8. Mineralen, ertsen, concentraten of in de 
natuur voorkomende stoffen als deze tijdens 
de vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG voldoen;

Or. en

Motivering

De belangrijkste grondstoffen voor de organische chemische sector (aardgas, ruwe olie, 
kolen) zijn  vrijgesteld van de registratieplicht. Daardoor heeft de organische sector een 
aanzienlijke en oneerlijke concurrentievoorsprong op de  anorganische sector als de primaire 
grondstoffen voor laatstgenoemde sectoren en mineralen en ertsen. Concentraten, indien  
rechtstreeks in bulk vervoerd naar de installaties die reeds onderworpen zijn aan bestaande 
gemeenschapswetgeving inzake veiligheid op de arbeidsplaats, en de IPPC richtlijn 
96/61/EEG, leveren een beperkt risico op voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer en Elisabeth Jeggle

Amendement 1078
BIJLAGE III, punt 8

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
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Richtlijn 67/548/EEG voldoen; Richtlijn 67/548/EEG voldoen; hetzelfde 
geldt voor metalen en legeringen in 
massieve vorm.

Or. de

Motivering

Bij deze stoffen gaat het eveneens om ongevaarlijke stoffen zolang ze  bij de vervaardiging 
niet chemisch worden gewijzigd.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 1079
BIJLAGE III, punt 8

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, tenzij ze aan de criteria voor de 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG voldoen;

8. Mineralen, ertsen of in de natuur 
voorkomende stoffen als deze tijdens de 
vervaardiging niet chemisch worden 
gewijzigd, waaronder begrepen de uit  
planten verkregen stoffen zoals 
gedefinieerd in artikel 3, te weten een van 
planten verkregen stof is een complexe stof, 
verkregen door een plant geheel of 
gedeeltelijk te onderwerpen aan een 
fysische behandeling zoals extractie, 
distillatie, persing, fractionering of 
purificatie,  concentratie of fermentatie, en 
waarvan de samenstelling verschilt naar 
gelang van de soort, de species, de groei- en 
oogstomstandigheden, en het voor de 
verwerking gebruikte procédé.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk een specifieke definitie in te voeren voor producten die uit planten zijn 
verkregen, om het uitzonderingsgebied duidelijker af te bakenen en te zorgen voor 
rechtszekerheid.

Uit planten verkregen producten zijn geen chemisch verkregen producten zoals in het ontwerp 
van de Commissie wordt gepreciseerd, dus moeten zij worden onderscheiden van andere 
stoffen die onder REACH vallen. De meeste van de natuurlijke stoffen beantwoorden aan 
indelingscriteria van richtlijn 67/548.
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Uit planten verkregen stoffen zijn "traditionele" materialen, in het algemeen geproduceerd 
door landbouwers of kleine bedrijven in de landbouwsector, die zowel binnen de EU als 
daarbuiten zijn gelegen en met name in talloze ontwikkelingslanden en een de uiterst perifere 
gebieden.

Gelet op hun complexiteit, variabiliteit en diversiteit zal registratie volgens REACH 
onmogelijk zijn. Om voor alle hoeveelheden van die natuurlijke stoffen een vergunningsplicht 
in te voeren zal niet mogelijk zijn, evenmin als het denkbaar is om slechts een bepaalde 
kwaliteit te laten registreren.

Aan de andere kant zal registratie van deze producten in REACH ook geen bijdrage van 
betekenis leveren aan de essentiële doelstellingen die met dit project worden nagestreefd.

Amendement ingediend door Norbert Glante, Johannes Blokland en Richard Seeber

Amendement 1080
BIJLAGE III, punt 9

9. Aardgas, ruwe olie en kolen. 9. Aardgas, ruwe olie, kolen en cokes.

Or. de

Motivering

Cokes moeten van de registratieplicht worden vrijgesteld, omdat dit product kolen zijn 
waaruit bepaalde gassen zijn weggenomen, en dat daarom dezelfde juridische behandeling 
als kolen moet krijgen (Glante).

Cokes kunnen uitgezonderd worden door het opnemen in bijlage III. Wanneer de schadelijke 
stoffen uit kolen zijn gehaald ontstaan er cokes. De kolen zijn al vrijgesteld onder bijlage III. 
Cokes zijn schoner dan kolen en kunnen daarom uitgezonderd worden (Blokland).

Cokes is een product dat ontstaat door kolen te ontgassen. In dit proces worden benzeen, 
tolueen, xyleen, teer en andere materialen uit de kolen geëxtraheerd. Hierdoor hebben cokes 
minder intrinsieke risico-eigenschappen en moeten zij daarom worden vrijgesteld van 
registratie (Seeber).

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 1081
BIJLAGE III, punt 9

9. Aardgas, ruwe olie en kolen. 9. Aardgas, ruwe olie, kolen, cokes, 
ferrolegeringsproductiegas, cokesovengas, 
fakkelgas, ovengas na zuurstofinjectie.
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Or. en

Motivering

Productiegassen worden in gesloten systemen geproduceerd en gebruikt. Alle vervoer
geschiedt door pijpleidingen en het algemene publiek komt nooit in aanraking met de gassen. 

Cokes is een product dat ontstaat door kolen te ontgassen. In dit proces worden benzeen, 
tolueen, xyleen, teer en andere materialen uit de kolen geëxtraheerd. Hierdoor hebben cokes 
minder intrinsieke risico-eigenschappen en moeten zij daarom worden vrijgesteld van 
registratie.

De hierboven genoemde gassen worden geproduceerd als bijproduct in cokesovens en 
geïntegreerde staalwerken. Ze worden evenals aardgas, olie en kolen gebruikt om energie en 
warmte te produceren. Daarom moeten zij op gelijke voet worden behandeld met de 
natuurlijke energiebronnen en dus worden vrijgesteld van de registratieplicht.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis en Holger Krahmer

Amendement 1082
BIJLAGE III, punt 9

9. Aardgas, ruwe olie en kolen. 9. Aardgas, cokesovengas, convertorgas van 
de staalindustrie, ruwe olie, kolen en cokes. 

Or. de

Motivering

Productiegassen worden in gesloten systemen geproduceerd en gebruikt. Alle vervoer 
geschiedt door pijpleidingen en het algemene publiek komt nooit in aanraking met de gassen. 

Cokes is een product dat ontstaat door kolen te ontgassen. In dit proces worden benzeen, 
tolueen, xyleen, teer en andere materialen uit de kolen geëxtraheerd. Hierdoor hebben cokes 
minder intrinsieke risico-eigenschappen en moeten zij daarom worden vrijgesteld van 
registratie.

De hierboven genoemde gassen worden geproduceerd als bijproduct in cokesovens en 
geïntegreerde staalwerken. Ze worden evenals aardgas, olie en kolen gebruikt om energie en 
warmte te produceren. Daarom moeten zij op gelijke voet worden behandeld met de 
natuurlijke energiebronnen en dus worden vrijgesteld van de registratieplicht.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 1083
BIJLAGE III, punt 9

9. Aardgas, ruwe olie en kolen. 9. Aardgas, ruwe olie, kolen, cokes, 
cokesovengas, fakkelgas, ovengas na 
zuurstofinjectie.

Or. en

Motivering

Productiegassen worden in gesloten systemen geproduceerd en gebruikt. Alle vervoer 
geschiedt door pijpleidingen en het algemene publiek komt nooit in aanraking met de gassen. 

Cokes is een product dat ontstaat door kolen te ontgassen. In dit proces worden benzeen, 
tolueen, xyleen, teer en andere materialen uit de kolen geëxtraheerd. Hierdoor hebben cokes 
minder intrinsieke risico-eigenschappen en moeten zij daarom worden vrijgesteld van 
registratie.

De hierboven genoemde gassen worden geproduceerd als bijproduct in cokesovens en 
geïntegreerde staalwerken. Ze worden evenals aardgas, olie en kolen gebruikt om energie en 
warmte te produceren. Daarom moeten zij op gelijke voet worden behandeld met de 
natuurlijke energiebronnen en dus worden vrijgesteld van de registratieplicht.

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

Amendement 1084
BIJLAGE III, punt 9

9. Aardgas, ruwe olie en kolen. 9. Aardgas, vloeibaar petroleumgas (LPG), 
ruwe olie en kolen.

Or. it

Motivering

LPG moet in bijlage III van de REACH-regeling worden opgenomen wegens zijn natuurlijke 
oorsprong, zijn overeenkomsten met de andere natuurlijke producten die zijn opgesomd in 
bijlage III en zijn welbekende effecten op de veiligheid, gezondheid en het milieu.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 1085
BIJLAGE III, punt 9

9. Aardgas, ruwe olie en kolen. 9. Aardgas, ruwe olie en kolen, en daarmee 
verwante producten die in hoogovens of bij 
de staalverwerking worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Deze producten ontstaan bij gebruik in hoogovens of bij de staalverwerking en moeten 
daarom als natuurlijke energiebronnen worden aangemerkt. Deze bijproducten moeten 
daarom van registratie worden vrijgesteld.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 1086
BIJLAGE III, punt 9 bis (nieuw)

9 bis. Metalen en legeringen waarvoor 
reeds risicobeoordelingen bestaan.

Or. de

Motivering

Registratie zou een onevenredig grote belasting betekenen, omdat reeds decennialang 
ervaringen zijn opgedaan, waarbij niet van enig risico voor mens en milieu is gebleken. 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 1087
BIJLAGE III, punt 9 ter (nieuw)

9 ter. Celstof voor de vervaardiging van 
papier.

Or. de

Motivering

Een risico voor mens en milieu kan worden uitgesloten.
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 1088
BIJLAGE IV, stap 1

STAP 1 - VERZAMEL DE BESTAANDE
INFORMATIE EN GEBRUIK DEZE 
GEZAMENLIJK

De registrant moet alle bestaande en 
beschikbare testgegevens over de te 
registreren stof verzamelen. Wanneer dit 
mogelijk is, moeten registraties 
overeenkomstig artikel 10 of 17 door 
consortia worden ingediend. Daardoor 
kunnen testgegevens gezamenlijk worden 
gebruikt, zodat onnodige tests worden 
vermeden en de kosten worden beperkt. De 
registrant moet ook alle andere beschikbare 
informatie over de stof verzamelen. 
Hieronder vallen alternatieve gegevens (bv. 
van (Q)SAR's, interpolatiegegevens van 
andere stoffen, in-vitrotests, 
epidemiologische gegevens) die kunnen 
bijdragen aan het vaststellen van de aan- of 
afwezigheid van gevaarlijke eigenschappen 
van de stof en die in bepaalde gevallen de 
resultaten van dierproeven kunnen 
vervangen. Bovendien moet informatie over 
blootstelling, gebruik en 
risicobeheersmaatregelen overeenkomstig 
artikel 9 en bijlage V worden verzameld. 
Uitgaande van al deze informatie samen zal 
de registrant kunnen bepalen of er nog meer 
informatie gegenereerd moet worden.

STAP 1 - VERZAMEL DE BESTAANDE
INFORMATIE EN GEBRUIK DEZE 
GEZAMENLIJK

De registrant(en) moet(en) alle bestaande 
en beschikbare testgegevens over de te 
registreren stof verzamelen. Potentiële 
registrant(en) moeten testgegevens 
gezamenlijk gebruiken, zodat onnodige tests 
worden vermeden en de kosten worden 
beperkt. De registrant moet ook alle andere 
beschikbare informatie over de stof 
verzamelen. Hieronder vallen alternatieve 
gegevens (bv. van (Q)SAR's, 
interpolatiegegevens van andere stoffen, 
in-vitrotests, epidemiologische gegevens) 
die kunnen bijdragen aan het vaststellen van 
de aan- of afwezigheid van gevaarlijke 
eigenschappen van de stof en die in bepaalde 
gevallen de resultaten van dierproeven 
kunnen vervangen. Bovendien moet 
informatie over blootstelling, gebruik en 
risicobeheersmaatregelen overeenkomstig 
artikel 9 en bijlage V worden verzameld. 
Uitgaande van al deze informatie samen zal 
of zullen de registrant(en) kunnen bepalen 
of er nog meer informatie gegenereerd moet 
worden.

Or. en

Motivering

Dit amendement volgt als onderdeel van het OSOR-pakket.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1089
BIJLAGE IV, deel 3, punt 3.4

3.4. Vorm (stof, preparaat of voorwerp) 
en/of fysische toestand waarin de stof aan 
downstreamgebruikers ter beschikking 
wordt gesteld. Concentratie of spreiding van 
de concentratie van de stof in preparaten die 
aan downstreamgebruikers ter beschikking 
worden gesteld en hoeveelheden van de stof 
in voorwerpen die aan 
downstreamgebruikers ter beschikking 
worden gesteld.

3.4. Vorm (stof, preparaat of voorwerp) 
en/of fysische toestand waarin de stof aan 
downstreamgebruikers ter beschikking 
wordt gesteld. Concentratie of spreiding van 
de concentratie van de stof in preparaten die 
aan downstreamgebruikers ter beschikking 
worden gesteld en hoeveelheden van de stof 
in voorwerpen die aan 
downstreamgebruikers ter beschikking 
worden gesteld.

3.4. Vorm en/of fysische toestand waarin de 
stof aan downstreamgebruikers ter 
beschikking wordt gesteld.

3.4. Vorm en/of fysische toestand waarin de 
stof aan downstreamgebruikers en/of 
consumenten ter beschikking wordt gesteld.

Or. de

Motivering

Omdat de definitie van downstreamgebruiker de consument niet omvat, moet erop worden 
gelet dat ook informatie over de vorm en de fysische toestand waarin de stof de consument 
bereikt,  ter beschikking wordt gesteld.

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

Amendement 1090
BIJLAGE IV, deel 3, punt 3.7

Indien van toepassing, een vermelding van 
de vormen van gebruik die door de registrant 
worden ontraden en de redenen waarom dit 
gebeurt (d.w.z. niet wettelijk verplichte 
aanbevelingen van de leverancier). Dit hoeft
geen volledige lijst te zijn.

Indien van toepassing, een vermelding van 
de vormen van gebruik die door de registrant 
worden ontraden en de redenen waarom dit 
gebeurt (d.w.z. niet wettelijk verplichte 
aanbevelingen van de leverancier). Dit moet 
een volledige lijst zijn.

Or. it

Motivering

De lijst moet volledige zijn om te voorkomen dat de gebruiker een oneigenlijk gebruik maakt 
van de stof of dat die de gebruiker studie verricht over de stof voor een specifiek  gebruik dat 
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met zekerheid tot ongunstige resultaten leidt.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1091
BIJLAGE IV, deel 5

5. RICHTSNOEREN VOOR EEN VEILIG 
GEBRUIK TEN AANZIEN VAN:

Deel 5 schrappen.

Or. en

Motivering

De bijkomende basisinformatie over blootstelling helpt ondernemingen bij het opstellen van 
een veiligheidsinformatieblad of richtsnoeren over veilig gebruik en stelt de ECA instaat om 
voorgelegde dossiers te bezien op prioritaire stoffen in de categorie van 1 tot 10 ton 
waarvoor de in bijlage V  gespecificeerde informatie moet worden verzameld. Punt 5 van 
bijlage IV van het Commissievoorstel wordt verplaatst naar een nieuwe bijlage I ter bis 
(nieuw) omdat deze informatie bevat over risicobeheer voor stoffen die niet worden ingedeeld 
als gevaarlijk  aan de hand van de structuur van het veiligheidsinformatieblad van bijlage I 
ter bis (nieuw). (Amendement gekoppeld aan artikel 5, lid 4 )

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1092
BIJLAGE IV, deel 5 bis (nieuw) 

BIJLAGE IV, deel 5 bis (nieuw)

5 bis. Informatie over blootstelling voor stoffen in hoeveelheden van 1 tot 10 ton

5 bis.1. Hoofdzakelijke gebruikscategorie
5 bis.1.1 a) industrieel gebruik

b) beroepsmatig gebruik
c) consumptief gebruik

5 bis.1.2 specificatie voor industrieel en beroepsmatig gebruik:
a) gebruik in gesloten systeem
b) gebruik door opneming matrix
c) niet-dispersief gebruik
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d) dispersief gebruik

5 bis.2 belangrijkste blootstellingsroute(s)

5 bis.2.1 menselijke blootstelling:
a)oraal,
b) via de huid
c) door inademing

5 bis.2.2 milieublootstelling

a) water

b) lucht

c) afval

5 bis.3 Duur van de blootstelling

a) per ongeluk

b) incidenteel

c) voortdurend/frequent

Or. en

Motivering

De bijkomende basisinformatie over blootstelling helpt ondernemingen bij het opstellen van 
een veiligheidsinformatieblad of richtsnoeren over veilig gebruik en stelt de ECA in staat om 
voorgelegde dossiers te bezien op  prioritaire stoffen in de categorie van 1 tot 10 ton 
waarvoor de in bijlage V  gespecificeerde informatie moet worden verzameld. Punt 5 van 
bijlage IV van het Commissievoorstel wordt verplaatst naar een nieuwe bijlage I ter bis 
(nieuw) omdat deze informatie bevat over risicobeheer voor stoffen die niet als gevaarlijk 
worden ingedeeld, aan de hand van de structuur van het veiligheidsinformatieblad van 
bijlage I ter bis (nieuw). (Amendement gekoppeld aan artikel 5, lid 4 ).

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 1093
BIJLAGE IV, deel 5 bis (nieuw)

BIJLAGE IV, deel 5 bis (nieuw)
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5 bis. Bijkomende informatie 

5 bis.1. Hoofdzakelijke gebruikscategorie
5 bis.1.1 a) industrieel gebruik

b) beroepsmatig gebruik
c) consumptief gebruik

5 bis.1.2 specificatie voor industrieel en beroepsmatig gebruik:
a) gebruik in gesloten systeem
b) gebruik door opneming matrix
c) niet-dispersief gebruik
d) dispersief gebruik

5 bis.2 belangrijkste blootstellingsroute(s)

5 bis.2.1 menselijke blootstelling:
a) oraal,
b) via de huid
c) door inademing

5 bis.2.2 milieublootstelling

a) water

b) lucht

c) afval

5 bis.3 Patroon van de blootstelling

a) per ongeluk/niet frequent

b) incidenteel

c) voortdurend/frequent

Or. en

Motivering

Registranten van stoffen in hoeveelheden van minder dan 10 ton zijn  vrijgesteld van de 
verplichting van een volledige chemische veiligheidsbeoordeling, omdat dit 
buitenproportioneel zou zijn. Voor een elementaire beoordeling van het mogelijke risico en 
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een prioriteitsstelling aan de hand van dat mogelijke risico, is een primaire 
blootstellingsbeoordeling nodig. Dit kan het meest efficiënt worden bereikt door toepassing 
van een systeem gebaseerd op primaire blootstellingscategorieën.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 1094
BIJLAGE IV bis (nieuw)

Bijlage IV bis (nieuw)
de prioriteitsstelling voor registratie van stoffen tussen 1 en 100 ton 

De prioriteit van stoffen dient af te hangen van het  risicopotentieel van de stof, mede gelet 
op volume, inherente eigenschappen en blootstelling. Het is van essentieel belang dat 
stoffen met een hoog  risicopotentieel worden geïdentificeerd en dat de middelen op de 
juiste manier worden ingezet om deze het eerst te behandelen. Door  prioriteitsstelling op 
grond van risico kan ook ervoor worden gezorgd  dat gegevens en informatie over alle 
stoffen binnen vijf jaar is verzameld en dat een vroege registratie plaatsvindt van de stoffen 
met een  hoger risicopotentieel. 

De informatielijst bevat eigenschappen en blootstellingsgegevens die bepalend zijn voor het 
risico: 

- Fysisch-chemische eigenschappen: fysische toestand (deeltjesgrootte), smeltpunt, 
kookpunt, relatieve dichtheid, dampspanning, octanol-water verdelingscoëfficiënt, 
oplosbaarheid in water, vlampunt; 
- bioafbreekbaarheid; 
- acute toxiciteit (dafnia); 
- Acute toxiciteit – ingestie, huidcontact, inhalatie (enkele route); 
- huidirritatie; 
- oogirritatie; 
- huidgevoeligheid (bij ontbreken van indicatie van geen bezwaar); 
- bacteriële testen voor voortplantingsgiftigheid (Ames); 
- classificatie en etiketinformatie; 
- informatie over  generieke blootstelling en gebruik.

Deze eigenschappen en blootstellingsgegevens zijn bepalend voor de indeling in 
verschillende blootstellingscategorieën waarbij de blootstellingscategorieën een categorie 
van gebruiksvormen dient te omvatten. 

Registratie volgens REACH dient een eenvoudig prioriteitscriterium te omvatten waarin 
hoeveelheid wordt gecombineerd met  hoog risicopotentieel. Een groep van de REACH 
Implementation Programmes (RIP) van de Commissie is op dit moment bezig met de 
omschrijving van een prioriteitstellingsproces, waarbij het niet gaat om volledige 
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beoordeling van het risico bij gebruik van alle stoffen in kleinere hoeveelheden, maar om 
hulp bij het identificeren van die stoffen waarvan eerdere opname in REACH wenselijk is.

De fundamentele gedachte achter het voorstel is het gebruik van een systeem voor de 
beoordeling van het mogelijk hoge intrinsieke risico van de stof, met zijn 
blootstellingscapaciteiten en met zijn eindgebruik, zoals bepaald door: 

Gevaarlijkheidscriteria voor hoge prioriteit

Indeling:                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Blootstelling (menselijk )

Blootstellingspotentieel Hoog Medium Laag  
Dampspanning (hPa)   >100 10-100 5-10
Stofvormingspotentieel Zeer stoffig                         Stoffig Enigszins stoffig 
Analogie Meel Granulair Korrel

Suiker

Blootstellingspotentieel (milieu) van hoge prioriteit 

Niet gemakkelijk afbreekbaar en mogelijkheid van bioaccumulatie (log Kow >3)

Gebruiks-/volumecriteria voor hoge prioriteit 

Hoeveelheid 1 -10 ton en consumptief eindgebruik  
Hoeveelheid 10 -100 ton en consumptief of professioneel eindgebruik

Prioriteitsbepaling aan de hand van bovengenoemde informatie: 

Hoge prioriteit: stof voldoet aan volgende voorwaarden: 
Gevaarlijkheidscriteria voor hoge prioriteit EN 
Hoog menselijk of ecologisch blootstellingspotentieel EN 
Gebruiks-/volumecriteria voor hoge prioriteit

Deze stoffen zijn registratieplichtig overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder b)

Positief risico en (menselijk of ecologisch) blootstellingspotentieel en gebruik /volume 
indicatie = eerdere registratie 
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Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendement op artikel 20 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 1095
BIJLAGE IV bis (nieuw)

Bijlage IV bis (nieuw)
Criteria voor inschaling in prioriteitsklassen 

In deze bijlage worden de criteria voor de indeling van stoffen op basis van risico in de 
prioriteitsklassen 1 - 3 vastgelegd. Voorts worden de indelingscriteria toxiciteit, 
hoeveelheidklasse en gebruik omschreven. De inschaling geschiedt in de 
registratieprocedure volgens artikel 9 c) door de fabrikant of importeur zelf, en in de 
preregistratieprocedure volgens artikel 26 b lid 1 door het ECA.  

Indelingsschema voor de prioriteitsklassen
Toxiciteit Hoeveelheidklasse Gebruik
prioriteitsklasse 1
hoge toxiciteit                    hoeveelheidsklasse 1 open gebruik
hoge  toxiciteit                   hoeveelheidsklasse 1  gesloten gebruik
hoge  toxiciteit                   hoeveelheidsklasse 2 open gebruik
hoge  toxiciteit                  hoeveelheidsklasse 3 open gebruik
alle CMR-, PBT-, POP-stoffen

prioriteitsklasse 2
hoge toxiciteit                      hoeveelheidsklasse 2  gesloten gebruik
hoge toxiciteit hoeveelheidsklasse 3 gesloten gebruik
middelhoge toxiciteit hoeveelheidsklasse 1 open gebruik
middelhoge toxiciteit hoeveelheidsklasse 2 open gebruik
middelhoge toxiciteit hoeveelheidsklasse 3 open gebruik
middelhoge toxiciteit hoeveelheidsklasse 1 gesloten gebruik

prioriteitsklasse 3
middelhoge toxiciteit hoeveelheidsklasse 2 gesloten gebruik
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middelhoge toxiciteit hoeveelheidsklasse 3 gesloten gebruik
geringe  toxiciteit in alle combinaties 

2. Definitie indelingscriteria 
2.1 Toxiciteitsklassen

2.1.1 Hoge toxiciteit
„Hoge toxiciteit“ geldt voor stoffen  die op grond van hun toxische eigenschappen in de zin 
van richtlijn 67/548/EEG als volgt worden ingedeeld: 
zeer vergiftig,
vergiftig,
sensibiliserend,
kankerverwekkend,
mutageen, 
vergiftig voor de voortplanting, 
gevaarlijk voor het milieu, R 50, R53
Andere stoffen, waarvan de fabrikant of importeur soortgelijke toxische eigenschappen 
kent of vermoedt of waarbij wegens structurele en fysische of chemische eigenschappen
van de stof het vermoeden bestaat  dat zij dienovereenkomstige toxische eigenschappen 
bezitten of tot de categorie behoren van de CMR-, PBT- en POP-stoffen, moeten eveneens 
onder „hoge Toxiciteit“ worden ingedeeld. 

2.1.2 Middelhoge toxiciteit
„Middelhoge toxiciteit“ geldt voor stoffen  die op grond van hun toxische eigenschappen in 
de zin van richtlijn 67/548/EEG als volgt worden ingedeeld: 
schadelijk voor de gezondheid,
gevaarlijk voor het milieu, voorzover niet onder „hoge toxiciteit“ ingedeeld.
Andere stoffen, waarvan de fabrikant of importeur toxische eigenschappen kent of 
vermoedt die met de indeling onder „middelhoge toxiciteit“ overeenkomen, moeten 
eveneens in deze categorie worden ingedeeld. 

2.1.3 Geringe toxiciteit
„geringe toxiciteit“ geldt voor alle stoffen die niet in de klassen „hoge toxiciteit“ of 
„middelhoge toxiciteit“ vallen.

2.2 Hoeveelheidsklassen, 
hier wordt bij de preregistratie volgens de artikelen 26 e.v. in geval van meerdere 

fabrikanten en/of importeurs de totale hoeveelheid in aanmerking genomen :

2.2.1 Hoeveelheidsklasse 1
„Hoeveelheidsklasse 1“ geldt bij een totale hoeveelheid van > 1000 ton per jaar.

2.2.2 Hoeveelheidsklasse 2
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„Hoeveelheidsklasse 2“ geldt bij een totale hoeveelheid van  > 100 ton per jaar tot 1000 ton 
per jaar.

2.2.3 Hoeveelheidsklasse 3
„Hoeveelheidsklasse 3“ geldt bij een totale hoeveelheid van  > 1 ton per jaar tot 100 ton per 
jaar.

2.3 Gebruik
Gebruik wordt naar gelang de blootstelling in de volgende klassen ingedeeld:

2.3.1 Open gebruik
„open gebruik“ geldt bij open gebruik in de industriële of beroepsmatige sfeer en bij 
consumptief gebruik.

2.3.2 Gesloten gebruik
„Gesloten gebruik“ geldt bij gesloten gebruik in de industriële of beroepsmatige sfeer.

Or. de

Motivering

Met bijlage IV bis wordt een eenvoudig en praktisch bruikbaar instrument aangereikt 
waarmee,  dankzij zijn duidelijke criteria, stoffen op basis van het risico kunnen worden 
ingedeeld door de fabrikant en importeur bij de registratie, en door het ECA bij de 
preregistratie. Hiermee wordt een basis gelegd voor risicoafhankelijke informatievereisten. 
De indeling dient ook als basis voor de beslissing, welke  stoffen als prioritair moeten worden 
aangemerkt. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1096
BIJLAGE IV bis (nieuw)

BIJLAGE IV BIS (nieuw)
Nadere criteria voor het screenen van 
stoffen tussen 1 en 10 ton. 

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement  op artikel 43 bis 5 (nieuw). Deze bijlage moet later door het 
ECA worden voltooid (amendement gekoppeld aan artikel 5, lid 4).
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1097
BIJLAGE V, inleidend deel, alinea 1

In kolom 1 van deze bijlage wordt de 
standaardinformatie vermeld die 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), 
verplicht is voor alle stoffen die in 
hoeveelheden van 1 ton of meer worden 
vervaardigd of ingevoerd. In kolom 2 van 
deze bijlage worden specifieke regels 
vermeld voor de gevallen waarin de 
verplichte standaardinformatie mag worden 
weggelaten, door andere informatie mag 
worden vervangen, in een andere fase mag 
worden ingediend of anderszins mag worden 
aangepast. Als wordt voldaan aan de 
voorwaarden waaronder krachtens kolom 2 
van deze bijlage aanpassing toegestaan is, 
dient de registrant in de desbetreffende 
rubrieken van het registratiedossier duidelijk 
te vermelden dat dit het geval is en wat de 
redenen voor elke aanpassing zijn.

In kolom 1 van deze bijlage wordt de 
standaardinformatie vermeld voor stoffen 
die in hoeveelheden van een of meer ton 
per jaar worden geproduceerd of ingevoerd. 
De in kolom 1 opgenomen informatie is 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder b t/m 
d) verplicht voor alle stoffen die in 
hoeveelheden van 10 ton of meer worden 
vervaardigd of ingevoerd. Voor stoffen in 
hoeveelheden van 1 tot 10 ton moet alle 
beschikbare informatie over eigenschappen 
van die stoffen in het registratiedossier 
worden opgenomen, waaronder minimaal 
de informatie over de fysisch- chemische 
eigenschappen overeenkomstig artikel 11, 
lid 1, onder a).  In kolom 2 van deze bijlage 
worden specifieke regels vermeld voor de 
gevallen waarin de verplichte 
standaardinformatie mag worden 
weggelaten, door andere informatie mag 
worden vervangen, in een andere fase mag 
worden ingediend of anderszins mag worden 
aangepast. Als wordt voldaan aan de 
voorwaarden waaronder krachtens kolom 2 
van deze bijlage aanpassing toegestaan is, 
dient de registrant in de desbetreffende 
rubrieken van het registratiedossier duidelijk 
te vermelden dat dit het geval is en wat de 
redenen voor elke aanpassing zijn.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement op artikel 11, lid 1, onder a). (Amendement gekoppeld aan 
artikel 5, lid 4).

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 1098
BIJLAGE V, inleidend deel , alinea 1 bis (nieuw)
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Op het niveau van deze bijlage, moet de 
registrant een voorstel en een tijdschema 
indienen voor het voldoen aan de 
informatievereisten van deze bijlage 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a) 
wanneer dit proeven op gewervelde dieren 
impliceert.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendementen op overweging 47 en artikel 11, lid 1. Om proeven op dieren 
te vermijden en de industrie kosten te besparen, en omdat gegevens uit dierproeven alleen 
zouden moeten worden afgeschaft voor zover nodig voor de veiligheidbeoordeling van stoffen, 
dienen ook best voorstellen m.b.t. proeven op gewervelde dieren voor de verschaffing van de 
in bijlage V 5 genoemde informatie te worden ingediend.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 1099
BIJLAGE V, deel 5 bis en ter (nieuw)

Deel 5 bis moet omvatten
-toestand van de stof bij 20 graden Celsius 
en 100.3 kPa 
-dampspanning 
-oplosbaarheid in water 
-verdelingscoëfficiënt in octanol/water 
-vlampunt  
-ontvlambaarheid 
-explosieve eigenschappen
-granulometrie (indien van toepassing)
Punt 5 ter moet omvatten
-smelt/vriespunt 
-kookpunt 
-relatieve dichtheid 
-oppervlaktespanning 
-zelfontbrandingstemperatuur 
-oxideringseigenschappen

Or. en
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Motivering              

Punt 5 moet in twee delen worden opgesplitst:

Punt 5 bis moet de verplichte fysisch-chemische informatie bevatten;

Punt 5 ter kan ook moet de fysisch chemische informatie bevatten die als bijkomende 
informatie kan worden verlangd.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1100
BIJLAGE V, deel 6, kolom 1, punt 6.3

6.3. Huidsensibilisering 6.3. Huidsensibilisering
De evaluatie van dit eindpunt omvat 
achtereenvolgens de volgende stappen:

De evaluatie van dit eindpunt omvat 
achtereenvolgens de volgende stappen:

1) een evaluatie van de beschikbare 
gegevens bij mens en dier,

1) een evaluatie van de beschikbare 
gegevens bij mens en dier,

2) lokale lymfkliertest (Local Lymph Node 
Assay - LLNA) bij muis of rat.

2) beoordeling aan de hand van 
bewijsmateriaal bestaande uit:
i)computergestuurde expert systems 
/(Q)SAR computermodellen (bv DEREK)
ii) in-vitrotests op absorptie door de huid 
(OECD 428)

iii)in vitro proteïnebindingsonderzoek (bv 
menselijk serum albumin)
Als een chemische stof geen structurele 
alerts vertoont, de huid niet binnendringt 
en geen proteïnen kan binden, heeft het 
geen sensibiliserende werking, en 
omgekeerd. Op basis van het 
voorzorgbeginsel is het oordeel van een 
deskundige nodig in geval van gemengd 
positieve en negatieve uitslagen. 

Or. en

Motivering

Richtlijn 86/609 schrijft voor dat geen dierproeven mogen worden gericht als er redelijke en 
praktisch uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn. De diertest in REACH is niet 
gevalideerd volgens moderne normen en zouden moeten worden vervangen, omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethische en wetenschappelijk onaanvaardbaar is. 



PE 357.826v01-00 44/112 AM\565939NL.doc

NL

Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org).  Het alternatief 
is wetenschappelijk verantwoord. Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over 
eigenschappen van een stof zou deze moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1101
BIJLAGE V, deel 6, kolom 2, punt 6.3, stap 2

6.3. Stap 2 behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

6.3. Stap 2 behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– als de stof corrosief, zeer toxisch of 
irriterend bij contact met de huid is; of
– als de stof een sterk zuur (pH < 2,0) of 
een sterke base (pH > 11,5) is; of
– als de stof in lucht bij kamertemperatuur 
ontvlambaar is.
Als de indeling voor huidsensibilisering op 
grond van de resultaten van de eerste stap 
mogelijk is, kan de volgende stap worden 
overgeslagen en deelt de registrant de stof 
als sensibiliserend voor de huid in.

Als de indeling voor huidsensibilisering op 
grond van de resultaten van de eerste stap 
mogelijk is, kan de volgende stap worden 
overgeslagen en deelt de registrant de stof 
als sensibiliserend voor de huid in.

Als de LLNA voor de desbetreffende stof 
niet geschikt is, kan de maximalisatietest 
met cavia's (Guinea Pig Maximisation Test 
- GPMT) worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Richtlijn 86/609 schrijft voor dat geen dierproeven mogen worden gericht als er redelijke en 
praktisch uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn. De diertest in REACH is niet 
gevalideerd volgens moderne normen en zouden moeten worden vervangen, omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is. 
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org).  Het alternatief 
is wetenschappelijk verantwoord. Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over 
eigenschappen van een stof zou deze moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1102
BIJLAGE V, deel 6, kolom 2, punt 6.4

6.4. Wanneer het resultaat positief is, moet 
een nader onderzoek naar mutageniteit 
worden overwogen.

6.4. Wanneer het resultaat positief is, moet 
een nader in vitro onderzoek naar 
mutageniteit worden overwogen.

Or. en

Motivering

Nader onderzoek naar mutageniteit dient beperkt te blijven tot  in vitro  
mutageniteitsonderzoek.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt en Jutta 

D. Haug

Amendement 1103
BIJLAGE V, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4.1 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2
6.4.1 bis. Cytogenetisch in-vitro-onderzoek 
bij zoogdiercellen

6.4.1 bis. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:

- als er afdoende gegevens van een 
cytogenetische in-vivotest beschikbaar zijn, 
of
- als van de stof bekend is dat deze 
kankerverwekkend, categorie 1 of 2, is.

Or. en

Motivering

Herintroductie van een onderzoek voor stoffen in hoeveelheden van 1 tot 10 ton per jaar, 
overeenkomstig de tekst van het ontwerpvoorstel van de Commissie. De herintroductie van dit 
onderzoek geeft een betere indicatie of een stof mutageen is (een eigenschap die tot 
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toekenning van het predicaat 'zeer zorgwekkend' leidt). De tekst is overgenomen uit bijlage 
VI.

Indien dit amendement wordt goedgekeurd, moet het overeenkomstige tekstgedeelte in bijlage 
VI worden geschrapt. (Schlyter en anderen)

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie. Voor mutageniteit  wordt verzekerd dat bij 
een positieve uitslag van een in vitro onderzoek nader onderzoek plaatsvindt. (Roth-Behrendt 
en anderen)

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

Amendement 1104
BIJLAGE V, deel 6, kolom 1, punten 6.4.1 bis, ter en quater (nieuw)

6.4.1.bis.Cytogenetisch in-vitro-onderzoek 
bij zoogdiercellen (niet-dierproef die 
carcinogene/mutagene eigenschappen kan 
helpen aantonen)
6.4.1.ter.Groeiremmingsonderzoek bij 
algen (eerste indicatie van chronische 
toxiciteit in watermilieu)
6.4.1.quater. Afbreekbaarheids proeven 
(informatie over de mate waarin chemische 
stoffen afbreekbaar zijn in het milieu) om 
te verzekeren dat alle relevante bestaande 
gegevens worden aangeleverd over alle 
REACH chemicaliën, die alle gegevens 
over toxiciteit moeten omvatten naast de 
eindpunten die door registratie vereisten 
moeten zijn gedekt.

Or. en

Motivering

De informatie voor chemische stoffen die in hoeveelheden van 1 tot 10 Ton worden 
geproduceerd is op dit moment niet afdoende. Chemische stoffen die beantwoorden aan de 
criteria van zeer grote bezorgdheid of die een risico voor de menselijke gezondheid opleveren 
worden hierdoor niet geïdentificeerd. (Davies) De herinvoering van deze drie veiligheidstests 
in bijlage V zorgt ervoor dat de identificatie van stoffen van zeer grote bezorgdheid voor 
chemicaliën in kleine hoeveelheden, hetgeen een eerste vereiste is voor een behoorlijke 
risicobeheer in het kader van REACH.(Jørgensen & anderen + Davies)
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1105
BIJLAGE V, deel 6, kolom 1, punten 6.4 bis en 6.4.1 ter (nieuw)

6.4.1.bis.Cytogenetisch in-vitro-onderzoek 
bij zoogdiercellen of
6.4.1.ter.In-vitro-onderzoek naar 
genmutatie bij zoogdiercellen

Or. de

Motivering

Het bestaande  „Technical Guidance Document (TGD)“ bevat een zorgvuldig uitgewerkte 
teststrategie op mutageniteit en schrijft in deze hoeveelheidsklasse een tweede 
mutageniteitstest voor (in vitro bij zoogdiercellen). Deze strategie dient ook onder REACH te 
worden gehandhaafd, omdat de verschillende inwerkingsmogelijkheden van chemische stoffen 
op het genetisch materiaal op evenwichtige wijze in aanmerking worden genomen.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1106
BIJLAGE V, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4.3  (nieuw)

6.4.3. In-vitro-onderzoek naar genmutatie 
bij zoogdiercellen, als het resultaat van het 
onderzoek van bijlage V, punt 6.4.1, en 
bijlage VI, punt 6.4.2, negatief is.

6.4.3. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd als er afdoende gegevens van 
een betrouwbare in-vivotest op genmutatie 
bij zoogdiercellen beschikbaar zijn.
6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar mutageniteit in bijlage V 
of VI positief is, moet een adequaat in-vivo-
onderzoek naar mutageniteit worden 
overwogen.
Wanneer een positieve uitslag van een in 
vivo onderzoek moeten er nadere passende  
in vivo-onderzoeken worden voorgesteld. 

Bij een positieve uitslag van een 
mutageniteitsonderzoek als bedoeld in 
bijlage V of de hierboven bedoelde tests en 
geen resultaten beschikbaar zijn van een in 
vivo onderzoek, dient de registrant een 
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passend in vivo-mutageniteitsonderzoek 
voor te stellen.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om  ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton dezelfde vereisten als in het 
voorstel van de Commissie te handhaven. Er wordt verzekerd dat bij een positieve uitslag van 
een in vitro onderzoek, nader onderzoek plaatsvindt. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 1107
BIJLAGE V, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2
6.4 bis.Acute toxiciteit 6.4 bis Het onderzoek of de onderzoeken 

behoeft of behoeven niet te worden 
uitgevoerd:

6.4 bis.1.Bewijskrachtbeoordeling  
bestaande uit:

- als er vanwege de chemische of fysische 
eigenschappen van de stof geen exacte 
doses van de stof kunnen worden 
toegediend; of

i)computergestuurd expert system / (Q)SAR 
computermodellen (bv TOPKAT)

- als de stof corrosief is; of

ii)in vitro cytotoxiciteitstest (d.w.z. met 
gebruik van normale menselijke huidcellen 
(NHK) lijn)

-als de stof in lucht bij kamertemperatuur 
ontvlambaar is.

6.4 2 bis.in vitro metabolismeonderzoek (bv 
menselijke microsomale enzymen)
6.4 bis.3.computergestuurde biokinetische 
modellen voor ramingen van absorptie, 
verdeling en excretie via verschillende 
blootstellingsroutes

Or. en
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Motivering

Stoffen dienen niet alleen te worden getest op aquatische toxiciteit maar ook op acute 
toxiciteit . Voor meer informatie over deze tests zie www.reachnonanimaltests.org. 

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber en Richard 
Seeber

Amendement 1108
BIJLAGE V, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2
6.4 bis. Acute toxiciteit 6.4 bis. Het onderzoek of de onderzoeken 

behoeft of behoeven niet te worden 
uitgevoerd:

Voor gassen en vluchtige vloeistoffen (een 
dampspanning van meer dan 10-2 Pa bij 
20°C) dient de informatie voor de 
toediening via inademing te worden 
verstrekt (6.5.2).

– als er vanwege de chemische of fysische 
eigenschappen van de stof geen exacte 
doses van de stof kunnen worden 
toegediend; of

– als de stof corrosief is; of
– als de stof in lucht bij kamertemperatuur 
ontvlambaar is.

Voor andere stoffen dan gassen dient de in 
de punten 6.5.1 tot en met 6.5.3 vermelde 
informatie voor ten minste twee 
toedieningswegen te worden verstrekt, 
waaronder de orale toedieningsweg. De 
keuze van de tweede toedieningsweg wordt 
bepaald door de aard van de stof en de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens. Als er slechts één blootstellingsroute 
is, behoeft de informatie alleen voor die 
route te worden verstrekt.

Een geschikte tweede toedieningsweg dient 
op basis van de volgende overwegingen te 
worden gekozen:

6.4 bis.1. Van Bij orale toediening
6.4 bis.2. Bij inademing 6.4 bis.2. Een test bij inademing is geschikt:

1) als blootstelling van de mens via 
inademing te verwachten valt; en
2) als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
– de stof heeft een dampspanning van meer 
dan 10-2 Pa bij 20°C; of
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– de stof is een poeder dat meer dan 1% 
(g/g) deeltjes bevat met een massa-mediaan 
van de aërodynamische diameter (MMAD) 
voor de deeltjesgrootte van minder dan 100 
µm; of
– de stof zal op een zodanige manier 
worden gebruikt dat er aërosolen, deeltjes 
of druppeltjes binnen een inhaleerbaar 
grootte-interval ontstaan (> 1% (g/g) 
deeltjes met een MMAD < 100 μm).

6.4 bis.3. Bij toediening via de huid 6.4 bis.3. Een test bij toediening via de huid 
is geschikt:
1) als contact met de huid bij de productie 
en/of het gebruik te verwachten valt; en
2) als de fysisch-chemische eigenschappen 
wijzen op een significante absorptie via de 
huid; en
3) als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
– bij een test op acute orale toxiciteit wordt 
bij lage doses toxiciteit waargenomen; of
– bij een onderzoek naar huid- en/of 
oogirritatie worden systemische effecten of 
andere aanwijzingen voor absorptie 
waargenomen; of
– in-vitrotests wijzen op een significante 
absorptie door de huid; of
– bij qua structuur verwante stoffen wordt 
significante acute dermale toxiciteit of 
penetratie door de huid waargenomen.
Een test bij toediening via de huid is 
ongeschikt als uit een hoog 
molecuulgewicht (molecuulgewicht > 800 
of molecuuldiameter > 15 Å) en een 
geringe oplosbaarheid in vet (logKow < -1 
of > 4) blijkt dat absorptie door de huid 
onwaarschijnlijk is. 

Or. de
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(tekst verplaatst  van bijlage VI, punt 6.5, Acute toxiciteit)

Motivering

Voor het achterhalen van op risico gebaseerde informatievoorschriften overeenkomstig 
bijlage IV bis is kennis van de acute toxiciteit noodzakelijk (Jeggle en anderen). 

Het voorstel voor de REACH-verordening verlangt vooral voor de categorie van 1 tot 10 ton 
niet voldoende informatie over de stof. Uit milieu- en gezondheidsoverwegingen moet dit 
bijzonder kritisch worden bekeken, omdat ervan moet worden uitgegaan dat ongeveer 2/3 van 
alle registratieplichtige stoffen in REACH in deze hoeveelheid worden geproduceerd of 
ingevoerd.

Voorts is in deze hoeveelheidscategorie een chemische veiligheidsbeoordeling met opstelling 
van risicobeheersmaatregelen nog niet verplicht, zodat de indeling en kenmerking het 
belangrijkste instrument zijn voor informatieoverdracht over de gevaarlijkheid en de veilige 
omgang met de betrokken stoffen. Voor de vaststelling van gevaarlijke eigenschappen is een 
betrouwbare gegevensbank onontbeerlijk.

De informatie over de acute toxiciteit van chemicaliën voor de mens wordt als fundamentele 
basis voor zowel de bescherming op de werkplek als de bescherming van de consument 
beschouwd. De discussie hierover heeft laten zien dat ook de industrie zelf er belang aan 
hecht deze gegevens te verzamelen om de geschikte maatregelen te kunnen treffen. Bovendien 
wordt als voordeel gezien  dat voor een groot  percentage van de thans op de markt zijnde 
oude stoffen reeds testresultaten beschikbaar zijn.(Seeber) 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Anders Wijkman

Amendement 1109
BIJLAGE V, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2

6.4 bis. Acute toxiciteit 6.4 bis. Het onderzoek of de onderzoeken 
behoeft of behoeven niet te worden 
uitgevoerd:

Het onderzoek moet voor één 
toedieningsweg worden verricht, bij 
voorkeur de orale, tenzij de registrant een 
andere toedieningsweg  geschikter acht. 

– als er vanwege de chemische of fysische 
eigenschappen van de stof geen exacte 
doses van de stof kunnen worden 
toegediend; of

– als de stof corrosief is; of
– als de stof in lucht bij kamertemperatuur 
ontvlambaar is.

Voor gassen en vluchtige vloeistoffen (een 
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dampspanning van meer dan 10-2 Pa bij 
20°C) dient de informatie voor de 
toediening via inademing te worden 
verstrekt (6.5.2).
Voor andere stoffen dan gassen dient de in 
de punten 6.5.1 tot en met 6.5.3 vermelde 
informatie voor ten minste twee 
toedieningswegen te worden verstrekt, 
waaronder de orale toedieningsweg. De 
keuze van de tweede toedieningsweg wordt 
bepaald door de aard van de stof en de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens. Als er slechts één blootstellingsroute 
is, behoeft de informatie alleen voor die 
route te worden verstrekt.

Een geschikte tweede toedieningsweg dient 
op basis van de volgende overwegingen te 
worden gekozen:

6.4 bis.1. Bij orale toediening
6.4 bis.2. Bij inademing 6.4 bis.2. Een test bij inademing is geschikt:

1) als blootstelling van de mens via 
inademing te verwachten valt; en
2) als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
– de stof heeft een dampspanning van meer 
dan 10-2 Pa bij 20°; of
– de stof is een poeder dat meer dan 1% 
(g/g) deeltjes bevat met een massa-mediaan 
van de aërodynamische diameter (MMAD) 
voor de deeltjesgrootte van minder dan 100 
µm; of
– de stof zal op een zodanige manier 
worden gebruikt dat er aërosolen, deeltjes 
of druppeltjes binnen een inhaleerbaar 
grootte-interval ontstaan (> 1% (g/g) 
deeltjes met een MMAD < 100 μm).

6.4 bis.3. Bij toediening via de huid 6.4 bis.3. Een test bij toediening via de huid 
is geschikt:
1) als contact met de huid bij de productie 
en/of het gebruik te verwachten valt; en
2) als de fysisch-chemische eigenschappen 
wijzen op een significante absorptie via de 
huid; en
3) als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
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– bij een test op acute orale toxiciteit wordt 
bij lage doses toxiciteit waargenomen; of
– bij een onderzoek naar huid- en/of 
oogirritatie worden systemische effecten of 
andere aanwijzingen voor absorptie 
waargenomen; of
– in-vitrotests wijzen op een significante 
absorptie door de huid; of
– bij qua structuur verwante stoffen wordt 
significante acute dermale toxiciteit of 
penetratie door de huid waargenomen.
Een test bij toediening via de huid is 
ongeschikt als uit een hoog 
molecuulgewicht (molecuulgewicht > 800 
of molecuuldiameter > 15 Å) en een 
geringe oplosbaarheid in vet (logKow < -1 
of > 4) blijkt dat absorptie door de huid
onwaarschijnlijk is.

Or. en

(Tekst verplaatst uit  BIJLAGE VI, punt 6.5 met toevoeging van een nieuwe alinea 1 in kolom 
1)

Motivering

Het voorstel van de Commissie verlangt informatie over acute toxiciteit voor alleen stoffen in 
hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar. Informatie over acute toxiciteit voor een 
blootstellingsroute zou echter ook moeten worden verlangd voor geselecteerde prioritaire 
stoffen in de hoeveelheidscategorie van 1 tot 10 ton, die zullen worden aangewezen in de 
screening dat het ECA zal verrichten overeenkomstig de artikelen 43 ev. Voor niet-prioritaire 
stoffen hoeft alleen reeds beschikbare informatie te worden ingediend. Hierdoor bereikt dit 
flexibelere systeem over de gehele lijn een beter evenwicht tussen de behoefte aan informatie 
en kostenefficiëntie dan het Commissievoorstel (amendement gekoppeld aan amendementen 
op artikel 5, lid 4 (Roth-Berendt)).

Gegevens over acute toxiciteit is de fundamentele toxicologisch informatie en moeten daarom 
ook voor  stoffen in kleine hoeveelheden worden aangeleverd. Dit speelt een centrale rol bij 
de evaluatie van de veiligheidsvereisten op de werkplek, en bovendien is het relatief 
goedkoop. Ofschoon dierproeven moeten worden vermeden en hard moet worden gewerkt aan 
het vinden van alternatieve testmethoden, komen de menselijke gezondheid en de bescherming 
van het milieu op de eerste plaats. (Wijkman)
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 1110
BIJLAGE V, deel 7, kolommen 1 en 2, punt 7.1 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2

7.1 bis.Afbraak
7.1 bis.1. Biotisch

7.1 bis. Het simulatieonderzoek (bijlage 
VII, punten 7.2.1.2 tot en met 7.2.1.4.) 
wordt door de registrant voorgesteld of kan 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld als uit de 
chemische veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig bijlage I blijkt dat de 
afbraak van de stof nader moet worden 
onderzocht. De keuze van de geschikte 
test(s) wordt bepaald door de resultaten van 
de veiligheidsbeoordeling.

7.1 bis.1.1. Gemakkelijke biologische 
afbreekbaarheid

7.1 bis. 1.1. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd als de stof anorganisch 
is.

Or. en

Motivering

Herintroductie van een onderzoek voor stoffen in hoeveelheden van 1 tot 10 ton per jaar, 
overeenkomstig de tekst van het ontwerpvoorstel van de Commissie. Indien deze test niet 
opnieuw wordt ingevoerd, zou een cruciale, zeer zorgwekkende, eigenschap voor tweederde 
van de stoffen van REACH niet worden beoordeeld. De tekst is direct overgenomen uit bijlage 
VI. Indien dit amendement wordt goedgekeurd, moet het overeenkomstige tekstgedeelte in 
bijlage VI worden geschrapt. (Schlyter en anderen + Honeyball)

Het voorstel van de Commissie verlangt informatie over acute toxiciteit voor alleen stoffen in 
hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar. Informatie over acute toxiciteit voor een 
blootstellingsroute zou echter ook moeten worden verlangd voor geselecteerde prioritaire 
stoffen in de hoeveelheidscategorie van 1 tot 10 ton, die zullen worden aangewezen in de 
screening dat het ECA zal verrichten overeenkomstig de artikelen 43 ev. Voor niet-prioritaire 
stoffen hoeft alleen reeds beschikbare informatie te worden ingediend. (Roth-Berendt).
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman, Mary Honeyball, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 1111
BIJLAGE V, deel 7, kolommen 1 en 2, punt 7.1.1 bis (nieuw) qq

Kolom 1 Kolom 2

7.1.1 bis. Groeiremmingsonderzoek bij 
algen

7.1.1 bis.  Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:
– als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 µg/l); of
– als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van 
het molecuul > 15 Å).

- als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 µg/l); of

- als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van 
het molecuul > 15 Å).

Or. en

Motivering

Herintroductie van een onderzoek voor stoffen in hoeveelheden van 1 tot 10 ton per jaar, 
overeenkomstig de tekst van het ontwerpvoorstel van de Commissie. De herintroductie van dit 
onderzoek geeft een betere indicatie voor de acute toxiciteit van de stof.  De tekst is 
overgenomen uit bijlage VI.

Indien dit amendement wordt goedgekeurd, moet het overeenkomstige tekstgedeelte in bijlage 
VI worden geschrapt. (Schlyter en anderen)

Herintroductie van een onderzoek voor stoffen in hoeveelheden van 1 tot 10 ton per jaar, 
overeenkomstig de tekst van het ontwerpvoorstel van de Commissie. In het voorstel van de 
Commissie wordt de dafniatoxiciteitstest verplicht gesteld. Deze test alleen laat echter zelfs 
een elementaire milieutest niet toe, omdat deze alleen de effecten van een stof op dierlijke 
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organismen aantoont. Om ook het effect op plantaardige organismen te beoordelen  is een 
groeibelemmeringstest op algen van vitaal belang. Deze test geeft een eerste indicatie voor 
chronische toxiciteit in het aquatisch milieu. Dit is geen dierproef. (Honeyball)

Indien dit amendement wordt goedgekeurd, moet het overeenkomstige tekstgedeelte in bijlage 
VI worden geschrapt. 

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer en Anja Weisgerber

Amendement 1112
BIJLAGE V, deel 7, kolommen 1 en 2, punten 7.1.1 bis en 7.1 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2

7.1.1 bis. Groeiremmingsonderzoek bij 
algen

7.1.1 bis. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:
– als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 µg/l); of
– als gebleken is dat de stof gemakkelijk 
biologisch afbreekbaar is en de gebruikte 
testconcentraties binnen het 
concentratiebereik liggen dat kan worden 
verwacht in het water dat in een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie terechtkomt. 

7.1 bis. Afbraak Het onderzoek kan worden vervangen door 
een test op remming van de nitrificatie als 
uit de beschikbare gegevens blijkt dat de 
stof naar verwachting de groei of functie 
van micro-organismen zal remmen.

7.1 bis.1. Biotisch
7.1 bis.1.1. Gemakkelijke biologische 
afbreekbaarheid 

7.1 bis. Het simulatieonderzoek (bijlage 
VII, punten 7.2.1.2 tot en met 7.2.1.4.) 
wordt door de registrant voorgesteld of kan 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld als uit de 
chemische veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig bijlage I blijkt dat de 
afbraak van de stof nader moet worden 
onderzocht. De keuze van de geschikte 
test(s) wordt bepaald door de resultaten van 
de veiligheidsbeoordeling.
7.1 bis.1.1. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd als de stof anorganisch 
is.
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Or. de

(Tekst verplaatst uit BIJLAGE VI, punt 7.1.4))

Motivering

Met het oog op de op risico gebaseerde informatievereisten in bijlage IVa is kennis nodig van 
de groeibelemmering bij algen en de biologische afbreekbaarheid.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1113
BIJLAGE V, deel 7, kolom 1, punt 7.1 bis (nieuw)

7.1 bis. Afbraak
7.1 bis.1. Biotisch 
7.1 bis.1.1. Gemakkelijke biologische 
afbreekbaarheid
7.1 bis.2. Abiotisch
7.1 bis.2.1.  Hydrolyse als functie van de 
pH-waarde

Or. de

Motivering

Informatie over de afbreekbaarheid van stoffen bieden een belangrijke basis voor de raming 
van langetermijneffecten in het aquatisch milieu. Met het verkrijgen daarvan zijn relatief 
geringe kosten gemoeid en QSAR-modellen kunnen in de toekomst juist op dit gebied een 
belangrijke rol spelen. 

Amendement ingediend door Holger Krahmer en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 1114
BIJLAGE V bis (nieuw)

Amendement van het Parlement

Bijlage V bis

Prioriteitsstelling voor de registratie van stoffen tussen 10 en 100 ton
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De prioriteit van stoffen dient af te hangen van het  risicopotentieel van de stof, mede gelet 
op volume, inherente eigenschappen en blootstelling. Het is van essentieel belang dat 
stoffen met een hoog  risicopotentieel worden geïdentificeerd en dat de middelen op de 
juiste manier worden ingezet om deze het eerst te behandelen. Door  prioriteitsstelling op 
grond van risico kan ook ervoor worden gezorgd  dat gegevens en informatie over alle 
stoffen binnen vijf jaar is verzameld en dat een vroege registratie plaatsvindt van de stoffen 
met een  hoger risicopotentieel. 

De informatielijst bevat eigenschappen en blootstellingsgegevens die bepalend zijn voor het 
risico: 

- Fysisch-chemische eigenschappen: fysische toestand (deeltjesgrootte), smeltpunt, 
kookpunt, relatieve dichtheid, dampspanning, octanol-water verdelingscoëfficiënt, 
oplosbaarheid in water, vlampunt; 
- bioafbreekbaarheid; 
- acute toxiciteit (dafnia); 
- Acute toxiciteit – ingestie, huidcontact, inhalatie (enkele route); 
- huidirritatie; 
- oogirritatie; 
- huidgevoeligheid (bij ontbreken van indicatie van geen bezwaar); 
- bacteriële testen voor voortplantingsgiftigheid (Ames); 
- classificatie en etiketinformatie ; 
- informatie over  generieke blootstelling en gebruik.

• Deze eigenschappen en blootstellingsgegevens zijn bepalend voor de indeling in 
verschillende blootstellingscategorieën waarbij de blootstellingscategorieën een 
categorie van gebruiksvormen dient te omvatten. 

• Registratie volgens REACH dient een eenvoudig prioriteitscriterium te omvatten waarin 
hoeveelheid wordt gecombineerd met  hoog risicopotentieel. Een groep van de REACH 
Implementation Programmes (RIP) van de Commissie is op dit moment bezig met de 
omschrijving van een prioriteitstellingsproces, waarbij het niet gaat om volledige 
beoordeling van het risico bij gebruik van alle stoffen in kleinere hoeveelheden, maar 
om hulp bij het identificeren van die stoffen waarvan eerdere opname in REACH 
wenselijk is. 

 
De fundamentele gedachte achter het voorstel is het gebruik van een systeem voor de 
beoordeling van het mogelijk hoge intrinsieke risico van de stof, met zijn 
blootstellingscapaciteiten en met zijn eindgebruik, zoals bepaald door: 

Gevaarlijkheidscriteria 
Indeling E, F+, T+, T, N, R42, R43
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Blootstelling (menselijk )
Blootstellingspotentieel Hoog Medium Laag  
Dampspanning (hPa)   >100 10-100 5-10
Stofvormingspotentieel     Zeer stoffig                    Stoffig Enigszins stoffig 
Analogie Meel Granulaire korrels Suiker 

Blootstellingspotentieel (milieu ) 
Niet gemakkelijk afbreekbaar en mogelijkheid van bioaccumulatie (log Kow >3)

Gebruik/Volume
Hoeveelheid 10 -100 ton en consumptief of professioneel eindgebruik 

Conclusie 
Positief risico en (menselijk of ecologisch) blootstellingspotentieel en gebruik /volume 
indicatie = eerdere registratie  

Or. en

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 1115
BIJLAGE VI, inleidend deel, alinea 2 bis (nieuw)

Op het niveau van deze bijlage moet de 
registrant een voorstel en een tijdschema 
indienen om aan de 
informatievoorschriften van deze bijlage 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder b), 
te voldoen wanneer dit proeven op 
gewervelde dieren impliceert.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendementen op overweging 47 en artikel 11, lid 1. Om proeven op dieren 
te vermijden en de industrie kosten te besparen, en omdat gegevens uit dierproeven alleen 
zouden moeten worden afgeschaft voor zover nodig voor de veiligheidbeoordeling van een 
stof, dienen ook best voorstellen m.b.t. proeven op gewervelde dieren voor de verschaffing 
van de in bijlage V 5 genoemde informatie te worden ingediend.



PE 357.826v01-00 60/112 AM\565939NL.doc

NL

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1116
BIJLAGE VI, deel 6, kolom 1, punten 6.1 t/m 6.4

6.1. Huidirritatie
6.2. Oogirritatie
6.4. Mutageniteit

schrappen

Or. en

Motivering

Het eerste van een reeks amendementen waarin de informatievoorschriften nader worden 
gespecificeerd voor 1 tot 100 ton, op grond waarvan ondernemingen de informatie moeten 
leveren die nodig is om de risico's voor de gezondheid van mens en het milieu door het 
gebruik van stoffen adequaat te beheersen, en voor gevallen waarin de vereisten in het 
Commissievoorstel buitenproportioneel dreigen te worden.

Tegelijkertijd zullen deze amendementen de eisen voor hoeveelheden van 10 tot 100 ton 
verlagen, wanneer een hoog risico te verwachten is dat de stoffen van de markt moeten 
worden gehaald, met alle nadelige consequenties van dien voor downstream gebruikers, met 
name KMO. Daarom behouden deze amendementen een essentieel kanaal open voor 
innovatie door het risico te verminderen dat stoffen van de markt moeten worden gehaald met 
de daaruit voortvloeiende hoge herformuleringskosten. 

Voorgesteld wordt om bijlage VI, die informatie bevat in aanvulling op de ingevolge bijlage V  
verlangde informatie, te beperken tot informatie over acute toxiciteit en bioafbreekbaarheid. 
De andere informatievereisten in bijlage VI van het Commissievoorstel worden verplaatst 
naar bijlage VII, namelijk de vereisten voor stoffen in grote hoeveelheden (100 ton en meer). 
Deze amendementen moeten worden gezien als voortzetting van de benadering die voor de 
categorie van zeer kleine hoeveelheden van 1 tot 10 ton wordt voorgesteld, waarvoor 
specifieke regelingen worden voorgesteld, en voor de categorie van grotere hoeveelheden van 
meer dan 100 ton, waarvoor geen vermindering van de gegevensvereisten wordt voorgesteld, 
in het kader van de algehele doelstelling van duurzame ontwikkeling. 

Het eerste amendement concentreert zich  op deze informatie, die het meest van belang is 
voor de ontwikkeling van adequate risicobeheersmaatregelen, en tevens op het door het 
Commissievoorstel gecreëerde risico van terugtrekking van stoffen van de markt in de 
volumecategorie van 1 - 10 ton. Het voorgestelde amendement verplaatst de 
informatievoorschriften onder de punten 6.1 - 6.4 daarom naar bijlage VII. 
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1117
BIJLAGE VI, deel 6, kolom 2, punt 6.1

6.1. Huidirritatie 6.1. Huidirritatie

6.1.1. In-vivohuidirritatie 6.1.1. In-vivohuidirritatie (klinische huidtest 
bij vrijwilligers)

6.1.1. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

6.1.1. Het onderzoek moet worden 
uitgevoerd:

– als de stof corrosief is; of – als de stof corrosief is; of
– als de stof een sterk zuur (pH < 2,0) of een 
sterke base (pH > 11,5) is; of

– als de stof een sterk zuur (pH < 2,0) of een 
sterke base (pH > 11,5) is; of

– als de stof in lucht bij kamertemperatuur 
ontvlambaar is; of

– als de stof in lucht bij kamertemperatuur 
ontvlambaar is; of

– als de stof bij contact met de huid zeer 
toxisch is; of

– als de stof bij contact met de huid zeer 
toxisch is; of

– als het acute toxiciteitsonderzoek bij 
toediening via de huid tot aan de 
limietdosis (2000 mg/kg lichaamsgewicht) 
geen aanwijzingen voor huidirritatie 
oplevert; of

– als de stof positief is in in vitro tests op  
mutageniteit/genotoxiciteit; of  

– als er uit de in bijlage V, punt 6.1, 
vermelde teststrategie voldoende gegevens 
beschikbaar zijn om de stof als corrosief
voor de huid of irriterend voor de huid in te 
delen.

– als er uit de in bijlage V, punt 6.1, 
vermelde teststrategie voldoende gegevens 
beschikbaar zijn om de stof als niet-
irriterend in te delen.

Or. en

Motivering

Richtlijn 86/609 schrijft voor dat geen dierproeven mogen worden gericht als er redelijke en 
praktisch uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn. De diertest in REACH is niet 
gevalideerd volgens moderne normen en zouden moeten worden vervangen, omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is. 
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org).  Het alternatief 
is wetenschappelijk verantwoord. Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over 
eigenschappen van een stof zou deze moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1118
BIJLAGE VI, deel 6, kolom 1, punt 6.2

6.2. Oogirritatie schrappen

Or. en

Motivering

Deze test is niet gevalideerd volgens moderne normen.  Onderzoek waarin de 
wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en waarin de voorgestelde 
alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-Animal Testing Strategies 
for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). Omdat gebruik van niet-gevalideerde 
dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is, mogen geen dierproeven naar 
toxiciteit bij herhaalde toediening worden gebruikt. Het eindpunt is voldoende gedekt door de 
teststrategie voor oogirritatie in punt 6.2 van bijlage V. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1119
BIJLAGE VI, deel 6, punt 6.4.3

(kolom 1) 6.4.3. In-vitro-onderzoek naar 
genmutatie bij zoogdiercellen, als het 
resultaat van het onderzoek van bijlage V, 
punt 6.4.1, en bijlage VI, punt 6.4.2, 
negatief is.

(kolom 1) 6.4.3. In-vitro-onderzoek naar 
genmutatie bij zoogdiercellen, als het 
resultaat van het onderzoek van bijlage V, 
punt 6.4.1, en 6.4.1 bis, negatief is.

(kolom 2) 6.4.3. Het onderzoek behoeft niet 
te worden uitgevoerd als er afdoende 
gegevens van een betrouwbare in-vivotest 
op genmutatie bij zoogdiercellen 
beschikbaar zijn.

(kolom 2) 6.4.3. Het onderzoek behoeft niet 
te worden uitgevoerd als er afdoende 
gegevens van een betrouwbare in-vivotest 
op genmutatie bij zoogdiercellen 
beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan het amendement waarin  in-vitro-onderzoek naar cytogeniteit bij 
zoogdiercellen,  aan bijlage V wordt toegevoegd door dezelfde indieners.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1120
BIJLAGE VI, deel 6, kolom 2, punt 6.4

6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar mutageniteit in bijlage V 
of VI positief is, moet een adequaat in-vivo-
onderzoek naar mutageniteit worden 
overwogen.

6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar mutageniteit in bijlage V 
of VI kan worden bevestigd door een 
tweede in vitro test om het vermoedelijke 
mechanisme te bevestigen en/of het 
onderzoek opnieuw te doen met gebruik 
van een geschikt exogeen metabolisch 
systeem (bv. menselijke microsomale 
enzymen).

Or. en

Motivering

Nader onderzoek naar mutageniteit dient beperkt te blijven tot  in vitro  
mutageniteitsonderzoek.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1121
BIJLAGE VI, deel 6, kolom1, punt 6.5

6.5. Acute toxiciteit schrappen

Or. en

Motivering

Omdat dit informatievoorschrift nu in bijlage V is opgenomen, kan het hier worden geschrapt. 
(amendement gekoppeld aan amendement op artikel 5, lid 4)

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1122
BIJLAGE VI, deel 6, kolom 1, punt 6.5

6.5. Actue toxiciteit 6.5. Actue toxiciteit

Het onderzoek moet voor één 
toedieningsweg worden verricht, bij 
voorkeur de orale, tenzij de registrant een 
andere toedieningsweg  geschikter acht. 
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Voor gassen en vluchtige vloeistoffen (een 
dampspanning van meer dan 10-2 Pa bij 
20 °C) dient de informatie voor de 
toediening via inademing te worden 
verstrekt (6.5.2).

Voor gassen en vluchtige vloeistoffen (een 
dampspanning van meer dan 10-2 Pa bij 
20 °C) dient de informatie voor de 
toediening via inademing te worden 
verstrekt (6.5.2).

Voor andere stoffen dan gassen dient de in 
de punten 6.5.1 tot en met 6.5.3 vermelde 
informatie voor ten minste twee 
toedieningswegen te worden verstrekt, 
waaronder de orale toedieningsweg. De 
keuze van de tweede toedieningsweg wordt 
bepaald door de aard van de stof en de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens. Als er slechts één blootstellingsroute 
is, behoeft de informatie alleen voor die 
route te worden verstrekt.

Voor andere stoffen dan gassen in 
hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar 
per fabrikant of importeur dient de in de 
punten 6.5.1 tot en met 6.5.3 vermelde 
informatie voor ten minste twee 
toedieningswegen te worden verstrekt, 
waaronder de orale toedieningsweg. De 
keuze van de tweede toedieningsweg wordt 
bepaald door de aard van de stof en de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens. Als er slechts één blootstellingsroute 
is, behoeft de informatie alleen voor die 
route te worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Het door het Commissievoorstel gecreëerde risico dat stoffen  in de volumecategorie van 10 -
100 ton van de markt moeten worden gehaald, is een reden om de informatievoorschriften te 
verminderen. Daarom concentreert dit amendement zich  op deze informatie, die  voor de 
ontwikkeling van adequate risicobeheersmaatregelen het meest van belang is, en die tevens 
de gezondheid en het milieu beschermt.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1123
BIJLAGE VI, deel 6, kolom 1, punten 6.6 t/m 6.8

6.6. Toxiciteit bij herhaalde toediening schrappen
6.7. Vergiftigheid voor de voortplanting
6.8. Toxicokinetiek

Or. en

Motivering

Dit amendement concentreert zich  op deze informatie, die  voor de ontwikkeling van 
adequate risicobeheersmaatregelen het meest van belang is, en tevens het door het 
Commissievoorstel gecreëerde risico tegengaat dat stoffen  in de volumecategorie van 10 -
100 ton van de markt moeten worden gehaald. Het voorgestelde amendement verplaatst de 
informatievoorschriften onder de punten 6.6 - 6.8 daarom naar bijlage VII. 
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1124
BIJLAGE VI, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.6

Kolom 1 Kolom 1
6.6. Toxiciteit bij herhaalde toediening 6.6. Orgaan-specifieke toxiciteit

6.6.1. Onderzoek naar toxiciteit bij 
herhaalde toediening op korte termijn (28 
dagen), één species, mannetjes en 
vrouwtjes, meest relevante toedieningsweg, 
gelet op de te verwachten route voor 
blootstelling van de mens.

6.6.1. Computergestuurde PBBK-modellen 
om waarschijnlijke in vivo verdeling in 
organen en weefsel te ramen 

6.6.2. Gerichte in vitro tests met gebruik 
van geschikte menselijke cellijnen (bv lever, 
nier, hersenen enz.)
6.6.3 ter.in vitro metabolisme-onderzoek 
met gebruik van menselijke microsomale 
enzymen of cellijnen

Kolom 2 Kolom 2
6.6.1. Het onderzoek naar toxiciteit op 
korte termijn (28 dagen) behoeft niet te 
worden uitgevoerd:

6.6.1.  Het onderzoek naar orgaan-
specifieke toxiciteit op korte termijn behoeft
niet te worden uitgevoerd:

– als er een betrouwbaar onderzoek naar 
subchronische (90 dagen) of chronische 
toxiciteit beschikbaar is, mits er gebruik is 
gemaakt van een geschikte species en 
toedieningsweg; of

– als er betrouwbare gegevens over subacute 
(28 dagen) of subchronische (90 dagen) of 
chronische toxiciteit beschikbaar zijn; of

– als een stof onmiddellijk uiteenvalt en er 
voldoende gegevens beschikbaar zijn over 
de splitsingsproducten; of

– als een stof onmiddellijk uiteenvalt en er 
voldoende gegevens beschikbaar zijn over 
de splitsingsproducten; of

– als relevante blootstelling van de mens kan 
worden uitgesloten.

– als relevante blootstelling van de mens kan 
worden uitgesloten.

De geschikte toedieningsweg dient op basis 
van de volgende overwegingen te worden 
gekozen:
Een test bij toediening via de huid is 
geschikt:
1) als contact met de huid bij de productie 
en/of het gebruik te verwachten valt; en
2) als de fysisch-chemische eigenschappen 
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wijzen op een significante absorptie via de 
huid; en
3) als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
– bij de test op acute dermale toxiciteit 
wordt bij lagere doses toxiciteit 
waargenomen dan bij de test op acute orale 
toxiciteit; of
– bij een onderzoek naar huid- en/of 
oogirritatie worden systemische effecten of 
andere aanwijzingen voor absorptie 
waargenomen; of
– in-vitrotests wijzen op een significante 
absorptie door de huid; of
– bij qua structuur verwante stoffen wordt 
significante dermale toxiciteit of penetratie 
door de huid waargenomen.
Een test bij toediening via de huid is 
ongeschikt als uit een hoog 
molecuulgewicht (molecuulgewicht > 800 
of molecuuldiameter > 15 Å) en een 
geringe oplosbaarheid in vet (logKow < -1 
of > 4) blijkt dat absorptie door de huid 
onwaarschijnlijk is.
Een test bij inademing is geschikt:
1) als blootstelling van de mens via 
inademing te verwachten valt; en
2) als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
– de stof heeft een dampspanning van meer 
dan 10-2 Pa bij 20°C; of
– de stof is een poeder dat meer dan 1% 
(g/g) deeltjes bevat met een MMAD voor de 
deeltjesgrootte van minder dan 100 μm; of
de stof zal op een zodanige manier worden 
gebruikt dat er aërosolen, deeltjes of 
druppeltjes binnen een inhaleerbaar 
grootte-interval ontstaan (> 1% (g/g) 
deeltjes met een MMAD < 100 µm). 
Wanneer er geen contra-indicaties zijn, 
wordt de voorkeur gegeven aan orale 
toediening.
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Een onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (90 dagen) (bijlage VII, punt 
6.6.2) wordt door de registrant voorgesteld:
– als de frequentie en de duur van de 
blootstelling van de mens erop wijzen dat 
een onderzoek op langere termijn relevant 
is; en als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
– andere beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de stof wellicht een gevaarlijke 
eigenschap heeft die niet bij een onderzoek 
naar toxiciteit op korte termijn kan worden 
gesignaleerd; of
– uit adequaat opgezet toxicokinetisch 
onderzoek blijkt dat er sprake is van 
accumulatie van de stof of de metabolieten 
ervan in bepaalde weefsels of organen, die 
wellicht bij een onderzoek naar toxiciteit op 
korte termijn niet zou worden gesignaleerd, 
maar die na langdurige blootstelling tot 
schadelijke effecten zou kunnen leiden.
Andere onderzoeken worden door de 
registrant voorgesteld of kunnen 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld:
– als er bij het onderzoek van 28 dagen 
geen NOAEL kan worden vastgesteld, 
tenzij de NOAEL niet kan worden 
vastgesteld omdat er geen sprake is van 
schadelijke toxische effecten; of
– als er sprake is van toxiciteit die bijzonder 
zorgwekkend is (bijvoorbeeld 
ernstige/hevige effecten); of
– als er aanwijzingen zijn voor een effect 
waarover onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor een toxicologische 
en/of risicokarakterisering. In dergelijke 
gevallen kan het ook raadzamer zijn 
specifiek toxicologisch onderzoek uit te 
voeren dat op het onderzoek van deze 
effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of 
neurotoxiciteit) is afgestemd; of
– als de blootstellingsroute die bij het 
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oorspronkelijke onderzoek bij herhaalde 
toediening is gebruikt, niet geschikt is voor 
de verwachte route voor blootstelling van 
de mens en extrapolatie van de ene route 
naar de andere niet mogelijk is; of
– als er specifieke zorg omtrent de 
blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij 
gebruik in consumentenproducten dat leidt 
tot blootstellingsniveaus die in de buurt 
liggen van de doses waarbij toxiciteit bij de 
mens te verwachten valt); of
– als effecten die zijn aangetoond bij 
stoffen die qua molecuulstructuur duidelijk 
verwant zijn met de onderzochte stof, bij het 
onderzoek van 28 dagen niet zijn 
waargenomen.

Or. en

Motivering

Richtlijn 86/609 schrijft voor dat geen dierproeven mogen worden gericht als er redelijke en 
praktisch uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn. De diertest in REACH is niet 
gevalideerd volgens moderne normen en zouden moeten worden vervangen, omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is. 
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (zie www.reachnonanimaltests.org).  Het alternatief is 
wetenschappelijk verantwoord. Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over eigenschappen 
van een stof zou deze moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1125
BIJLAGE VI, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.7

Kolom 1 Kolom 1

6.7. Vergiftigheid voor de voortplanting 6.7. Vergiftigheid voor de voortplanting
6.7.1. Screening op ontwikkelingstoxiciteit
bij één species (OESO 421) als er op grond 
van de beschikbare informatie over qua 
structuur verwante stoffen, (Q)SAR-
ramingen of in-vitromethoden geen 
aanwijzingen zijn dat de stof 

6.7.1. Screening op vergiftigheid voor de 
voortplanting en ontwikkelingstoxiciteit 
met gebruik van computergestuurde expert 
systems / (Q)SAR modellen
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ontwikkelingstoxiciteit vertoont.
6.7.1 bis. Testen op embryotoxiciteit met 
gebruik van ECVAM-gevalideerde 
Embryonic Stem Cell Test (EST)

6.7.2. Onderzoek naar 
ontwikkelingstoxiciteit bij de meest 
geschikte toedieningsweg, gelet op de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens (bijlage X B. 31 of OESO 414).

6.7.2.  In vitro metabolisme-onderzoek met 
gebruik van microsomale enzymen of 
cellijnen 

Kolom 2 Kolom 2

6.7. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

6.7. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– als van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– als van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– als van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– als van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– als is aangetoond dat de stof zich  in 
dierlijk of menselijk weefsel (bv 
borstweefsel of lichaamsvet) accumuleert 
en er passende risicobeheersmaatregelen 
zijn getroffen 

– als relevante blootstelling van de mens kan 
worden uitgesloten.

– als relevante blootstelling van de mens kan 
worden uitgesloten.

6.7.1. Een positief resultaat bij de screening 
dient op dit niveau te worden bevestigd 
door een onderzoek naar 
ontwikkelingstoxiciteit bij één species bij de 
meest geschikte toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens (bijlage VI, punt 6.7.2).

6.7.1. Mede gelet op het resultaat van het in 
vitro metabolisme-onderzoek, wordt een 
positief resultaat van de EST beschouwd 
als voldoende bewijs van embryotoxiciteit 
om als potentieel vergiftig voor de 
voortplanting te worden ingedeeld.

6.7.2. Het onderzoek moet in eerste 
instantie bij één species worden uitgevoerd. 
Op grond van de uitkomst van de eerste test 
wordt besloten of onderzoek bij een tweede 
species moet worden uitgevoerd.

6.7.2. Mede gelet op het resultaat van het in 
vitro metabolisme-onderzoek, wordt bij 
negatieve resultaten van zowel EST als 
expert system /(Q)SAR modellen 
aangenomen dat de stof waarschijnlijk niet 
vergiftig is voor de voortplanting. Dit kan 
worden bevestigd door nader mechanistisch 
onderzoek in vitro. 

Het onderzoek naar vergiftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties (bijlage 
VII, punt 6.7.3) dient door de registrant te 
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worden voorgesteld als er op grond van het 
onderzoek naar de toxiciteit bij herhaalde 
toediening (90 dagen) aanwijzingen voor 
een mogelijke vergiftigheid voor de 
voortplanting zijn (bijvoorbeeld 
histopathologische effecten op de gonaden) 
of de stof qua structuur nauw verwant is 
met een stof met bekende vergiftigheid voor 
de voortplanting.

Or. en

Motivering

Richtlijn 86/609 schrijft voor dat geen dierproeven mogen worden gericht als er redelijke en 
praktisch uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn. De diertest in REACH is niet 
gevalideerd volgens moderne normen en zouden moeten worden vervangen, omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is. 
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (zie  www.reachnonanimaltests.org).  Het alternatief 
is wetenschappelijk verantwoord. Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over 
eigenschappen van een stof zou deze moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1126
BIJLAGE VI, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.7.2

6.7.2. Onderzoek naar 
ontwikkelingstoxiciteit bij de meest 
geschikte toedieningsweg, gelet op de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens (bijlage X B. 31 of OESO 414).

6.7.2. Onderzoek naar 
ontwikkelingstoxiciteit bij de meest 
geschikte toedieningsweg, gelet op de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens (bijlage X B. 31 of OESO 414).

en/of (afhankelijk van de resultaten van de 
screening-tests)
6.7.3. Onderzoek naar vergiftigheid voor 
de voortplanting met twee generaties bij één 
species, mannetjes en vrouwtjes, en de 
meest geschikte toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens, als er op grond van het onderzoek 
van 28 dagen of het onderzoek van 90 
dagen aanwijzingen zijn voor schadelijke 
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effecten op voortplantingsorganen of -
weefsels.

Or. de

Motivering

Op dit moment is een screeningtest (methode OECD 421, niet in de bijlage van richtlijn 
67/548/EEG) als eerste controle op vergiftigheid voor de voortplanting voorgeschreven: voor 
de verdere teststrategie wordt tenminste aanbevolen, naargelang soort positieve resultaten 
van de screeningtest, om naast het onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit ook onderzoek te 
doen naar vruchtbaarheidsvermindering. Nog beter zou het volgens ons zijn om bij de huidige 
beproefde teststrategie volgens het TGD te blijven. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1127
BIJLAGE VI, deel 7, kolom 1, punten 7.1, 7.2 en 7.3

7.1. Toxiciteit in aquatisch milieu schrappen
7.2. Afbraak schrappen
7.3. Milieutraject en gedrag in het milieu schrappen

Or. en

Motivering

Het door het Commissievoorstel gecreëerde risico dat stoffen  in de volumecategorie van 10 -
100 ton van de markt moeten worden gehaald is een reden de informatievoorschriften te 
verminderen. Het voorgestelde amendement verplaatst de informatievoorschriften onder de 
punten 7.1, 7.2.2 en 7.3 daarom naar bijlage VII. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1128
BIJLAGE VI, deel 7, punt 7.1.3

Kolom 1 Kolom 1

7.1.3. Test op toxiciteit op korte termijn bij 
vissen: de registrant kan een test op 
toxiciteit op lange termijn in plaats van 
korte termijn overwegen. 

7.1.3. Screenen op toxiciteit op korte 
termijn bij vissen met gebruik van 
TETRATOX en/of de DarT visseëierentest:

Kolom 2 Kolom 2
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7.1.3. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

7.1.3. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 µg/l); of

– als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 µg/l); of

– als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van het 
molecuul > 15 Å); of

– als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van het 
molecuul > 15 Å); of

– als er een onderzoek naar toxiciteit op 
lange termijn beschikbaar is.

– als de gemeten of geschatte 
verdelingscoëfficiënt  (log Kow) is < 4, of
– als er gegevens omtrent toxiciteit bij 
vissen op korte of lange termijn 
beschikbaar zijn. 

Het onderzoek naar de toxiciteit in 
aquatisch milieu op lange termijn bij vissen 
(bijlage VII, punt 7.1.6) wordt door de 
registrant voorgesteld of kan 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld als een 
vergelijking van de (voorspelde) 
blootstelling van het milieu met de 
resultaten van het onderzoek naar de 
toxiciteit in aquatisch milieu op korte 
termijn erop wijst dat de effecten op 
aquatisch organismen nader moeten 
worden onderzocht.
Het onderzoek naar de toxiciteit in 
aquatisch milieu op lange termijn bij vissen 
(bijlage VII, punt 7.1.6) moet worden 
overwogen als de stof slecht oplosbaar in 
water is (oplosbaarheid in water < 1 mg/l).

Or. en

Motivering

Richtlijn 86/609 schrijft voor dat geen dierproeven mogen worden gericht als er redelijke en 
praktisch uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn. De diertest in REACH is niet 
gevalideerd volgens moderne normen en zouden moeten worden vervangen, omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is. 
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (zie www.reachnonanimaltests.org).  Het alternatief is 
wetenschappelijk verantwoord. Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over eigenschappen 
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van een stof zou deze moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1129
BIJLAGE VI, deel 7, kolom 2, punt 7.1.4

7.1.4. Test op ademhalingsremming met 
actief slib

7.1.4. Test op ademhalingsremming met 
actief slib

Het onderzoek kan worden vervangen door 
een test op remming van de nitrificatie als 
uit de beschikbare gegevens blijkt dat de 
stof naar verwachting de groei of functie 
van micro-organismen zal remmen.

Als uit de beschikbare gegevens blijkt dat 
de stof naar verwachting de groei of functie 
van micro-organismen zal remmen, dient 
het onderzoek te worden aangevuld met een 
test op remming van de nitrificatie. 

Or. de

Motivering

Wanneer de stof de groei van micro-organismen remt, moet een test op remming van 
nitrificatie niet als alternatief voor de remtest, maar als aanvulling daarop worden 
uitgevoerd. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1130
BIJLAGE VI, deel 7, kolom 1, punt 7.2

7.2. Afbraak schrappen

Or. en

Motivering

Omdat dit informatievoorschrift nu in bijlage V is opgenomen, kan het hier worden geschrapt. 
(amendement gekoppeld aan amendement op artikel 5, lid 4)

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 1131
BIJLAGE VI, deel 7, punt 7.2 bis (nieuw)



PE 357.826v01-00 74/112 AM\565939NL.doc

NL

Kolom 1 Kolom 2

ecotoxicologische informatievoorschriften ecotoxicologische informatievoorschriften
7.2 bis. Afbraak
Nader onderzoek naar de afbraak dient 
door de registrant te worden voorgesteld als 
uit de chemische veiligheidsbeoordeling 
overeenkomstig bijlage I blijkt dat de 
afbraak van de stof nader moet worden 
onderzocht. De keuze van de geschikte 
test(s) wordt bepaald door de resultaten van 
de veiligheidsbeoordeling.
7.2 bis.1. Biotisch 
In onderstaande gevallen dient ook de in de 
punten 7.2.1.3 en 7.2.1.4 vermelde 
informatie door de registrant te worden 
voorgesteld of kan deze overeenkomstig 
artikel 39, 40 of 44 door de bevoegde 
instantie van de evaluerende lidstaat 
verplicht worden gesteld.
7.2 bis.1.2. Simulatietest voor de 
uiteindelijke afbraak in oppervlaktewater

7.2 bis.1.2. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:
– als de oplosbaarheid van de stof in water 
< 10 μg/l is;
– als de stof gemakkelijk biologisch 
afbreekbaar is.

7.2 bis.1.3. Bodem-simulatietest (voor 
stoffen met een sterk vermogen tot 
adsorptie aan de bodem)

7.2 bis.1.3. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:

– als de stof gemakkelijk biologisch 
afbreekbaar is; of
– als directe of indirecte blootstelling van 
de bodem onwaarschijnlijk is.

7.2 bis.1.4. Sediment-simulatietest (voor 
stoffen met een sterk vermogen tot 
adsorptie aan sediment)

7.2 bis.1.4. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:

– als de stof gemakkelijk biologisch 
afbreekbaar is; of
– als directe of indirecte blootstelling van 
de bodem onwaarschijnlijk is.

7.2 bis.3. Identificatie van 
afbraakproducten

7.2 bis.3. Tenzij de stof gemakkelijk 
biologisch afbreekbaar is.



AM\565939NL.doc 75/112 PE 357.826v01-00

NL

Nader onderzoek dient door de registrant te 
worden voorgesteld als uit de chemische 
veiligheidsbeoordeling overeenkomstig 
bijlage I blijkt dat het milieutraject en het 
gedrag van de stof nader moeten worden 
onderzocht. De keuze van de geschikte 
test(s) wordt bepaald door de resultaten van 
de veiligheidsbeoordeling.

Or. en

(verplaatst uit BIJLAGE VII - 7.2.1)

Motivering

Hiermee wordt onderzoek naar afbraak, zoals opgesomd onder 7.2. van bijlage VII, 
verplaatst  naar bijlage VI. Gegevens met betrekking tot bio- en abiotische afbraak zijn 
onmisbaar voor een behoorlijke veiligheidsbeoordeling van elke chemische stof die in het 
milieu kan terechtkomen. Zulk onderzoek moet daarom reeds worden verricht op stoffen vanaf 
10 ton.

Indien dit amendement wordt goedgekeurd, moet het overeenkomstige tekstgedeelte in bijlage 
VI worden geschrapt. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1132
BIJLAGE VII, deel 6, punt 6.1 t/m 6.4

6.1. Huidirritatie

6.1.1. In-vivohuidirritatie

6.1.1. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– als de stof corrosief is; of

– als de stof een sterk zuur (pH < 2,0) of een sterke base (pH > 11,5) is; of

– als de stof in lucht bij kamertemperatuur ontvlambaar is; of

– als de stof bij contact met de huid zeer toxisch is; of

– als het acute toxiciteitsonderzoek bij toediening via de huid tot aan de limietdosis 
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(2000mg/kg lichaamsgewicht) geen aanwijzingen voor huidirritatie oplevert; of

– als er uit de in bijlage V, punt 6.1, vermelde teststrategie voldoende gegevens beschikbaar 
zijn om de stof als corrosief voor de huid of irriterend voor de huid in te delen.

6.2. Oogirritatie

6.2.1. In-vivo-oogirritatie

6.2.1. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– als de stof corrosief is; of

– als de stof een sterk zuur (pH < 2,0) of een sterke base (pH > 11,5) is; of

– als de stof in lucht bij kamertemperatuur ontvlambaar is; of

– als de stof als irriterend bij contact met de huid wordt ingedeeld, mits de registrant de stof 
als irriterend voor de ogen indeelt; of

– als er uit de in bijlage V, punt 6.2, vermelde teststrategie voldoende gegevens beschikbaar 
zijn om de stof als irriterend voor de ogen in te delen.

6.4. Mutageniteit

6.4.2. Cytogenetisch in-vitro-onderzoek bij zoogdiercellen

6.4.2. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

- als er afdoende gegevens van een cytogenetische in-vivotest beschikbaar zijn, of

- als van de stof bekend is dat deze kankerverwekkend, categorie 1 of 2, is.

6.4.3. In-vitro-onderzoek naar genmutatie bij zoogdiercellen, als het resultaat van het 
onderzoek van bijlage V, punt 6.4.1, en bijlage VI, punt 6.4.2, negatief is.

6.4.3. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd als er afdoende§ gegevens van een
betrouwbare in-vivotest op genmutatie bij zoogdiercellen beschikbaar zijn.

6.4. Wanneer het resultaat van een van de onderzoeken naar mutageniteit in bijlage V of 
VI positief is, moet een adequaat in-vivo-onderzoek naar mutageniteit worden overwogen.

Or. en

(Tekst verplaatst uit Bijlage VI; huidige kolom 2 en regel 6.4. ongewijzigd)

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie. Voor mutageniteit  wordt verzekerd dat bij 
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een positieve uitslag van een in vitro onderzoek nader onderzoek plaatsvindt. (gekoppeld aan 
amendement op bijlage VI) 

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1133
BIJLAGE VII, deel 6, kolom 2, punt 6.4

6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar mutageniteit in bijlage V 
of VI positief is en er geen resultaten van 
een in-vivo-onderzoek beschikbaar zijn, 
moet door de registrant een adequaat in-
vivo-onderzoek naar mutageniteit worden 
voorgesteld.
Als er een positief resultaat van een in-
vivo-onderzoek beschikbaar is, moet een 
nader adequaat in-vivo-onderzoek worden 
voorgesteld.

schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaan geen in vivo mutageniteitsonderzoeksmethoden die zijn gevalideerd volgens 
moderne normen.  Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het 
licht is gebracht en waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt 
beschreven in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (zie 
www.reachnonanimaltests.org). Omdat gebruik van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en 
wetenschappelijk onaanvaardbaar is, mogen dierproeven naar mutageniteit niet worden 
gebruikt. Bij positief resultaat van de tests in bijlage V of VI moet er nader 
mutageniteitsonderzoek worden verricht, zoals reeds aanbevolen in amendement op punt 6.4  
van bijlage VI.  

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dagmar Roth-
Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1134
BIJLAGE VII, deel 6, kolom 2, punt 6.4

6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar mutageniteit in bijlage V 
of VI positief is en er geen resultaten van 

6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar mutageniteit in bijlage V 
of de hierboven genoemde tests positief is 
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een in-vivo-onderzoek beschikbaar zijn, 
moet door de registrant een adequaat 
in-vivo-onderzoek naar mutageniteit worden 
voorgesteld.

en er geen resultaten van een in-vivo-
onderzoek beschikbaar zijn, moet door de 
registrant een adequaat in-vivo-onderzoek 
naar mutageniteit worden voorgesteld.

Als er een positief resultaat van een in-vivo-
onderzoek beschikbaar is, moet een nader 
adequaat in-vivo-onderzoek worden 
voorgesteld.

Als er een positief resultaat van een in-vivo-
onderzoek beschikbaar is, moet een nader 
adequaat in-vivo-onderzoek worden 
voorgesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie. Voor mutageniteit  wordt verzekerd dat bij 
een positieve uitslag van een in vitro onderzoek nader onderzoek plaatsvindt. (gekoppeld aan 
amendement op bijlage VI).

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1135
BIJLAGE VII, deel 6, kolom 1, punt 6.6

6.6. Toxiciteit bij herhaalde toediening schrappen

Or. en

Motivering

Tests op toxiciteit bij herhaalde toediening zijn niet gevalideerd volgens moderne normen.  
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). Omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is, mogen 
tests op toxiciteit bij herhaalde toediening niet op dieren worden gebruikt. Het eindpunt is 
voldoende gedekt door de voorgestelde orgaanspecifieke teststrategie om tests toxiciteit bij 
herhaalde toediening onder punt 6.4  van bijlage VI te vervangen.  

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1136
BIJLAGE VII, deel 6, punt 6.6
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Kolom 1 Kolom 2

6.6. Toxiciteit bij herhaalde toediening
6.6.1. Onderzoek naar toxiciteit bij 
herhaalde toediening op korte termijn (28 
dagen), één species, mannetjes en vrouwtjes, 
meest relevante toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens, tenzij deze gegevens al zijn 
verstrekt als onderdeel van de voorschriften 
van bijlage VI of een onderzoek 
overeenkomstig punt 6.6.2 wordt 
voorgesteld. In dit geval is hoofdstuk 3 van 
bijlage IX niet van toepassing.

6.6.2. Onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (90 dagen), één species, 
knaagdieren, mannetjes en vrouwtjes, 
meest relevante toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens.

6.6.2. Het onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (90 dagen) behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– als er een betrouwbaar onderzoek naar 
toxiciteit op korte termijn (28 dagen) 
beschikbaar is waaruit blijkt dat er aan de 
hand van de criteria om de stof als R48 in 
te delen ernstige toxische effecten zijn, 
waarvoor de waargenomen NOAEL bij 28 
dagen, met toepassing van een geschikte 
onzekerheidsfactor, kan worden 
geëxtrapoleerd tot de NOAEL bij 90 dagen 
voor dezelfde blootstellingsroute; of
– als er een betrouwbaar onderzoek naar 
chronische toxiciteit beschikbaar is, mits er 
gebruik is gemaakt van een geschikte 
species en toedieningsweg; of

– als de stof niet reactief, onoplosbaar en 
niet inhaleerbaar is en er geen 
aanwijzingen voor absorptie en geen 
aanwijzingen voor toxiciteit bij een 
"limiettest" van 28 dagen zijn, met name 
als een dergelijk patroon gepaard gaat met 
een beperkte blootstelling van de mens.
De geschikte toedieningsweg dient op basis 
van de volgende overwegingen te worden 
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gekozen:
Een test bij toediening via de huid is 
geschikt:
1) als contact met de huid bij de productie 
en/of het gebruik te verwachten valt; en
2) als de fysisch-chemische eigenschappen 
wijzen op een significante absorptie via de 
huid; en

3) als aan een van de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

– bij de test op acute dermale toxiciteit 
wordt bij lagere doses toxiciteit 
waargenomen dan bij de test op acute orale 
toxiciteit; of

– bij een onderzoek naar huid- en/of 
oogirritatie worden systemische effecten of 
andere aanwijzingen voor absorptie 
waargenomen; of

– in-vitrotests wijzen op een significante 
absorptie door de huid; of

– bij qua structuur verwante stoffen wordt 
significante dermale toxiciteit of penetratie 
door de huid waargenomen.
Een test bij toediening via de huid is 
ongeschikt als uit een hoog molecuulgewicht 
(molecuulgewicht > 800 of 
molecuuldiameter > 15 Å) en een geringe 
oplosbaarheid in vet (logKow < -1 of > 4) 
blijkt dat absorptie door de huid 
onwaarschijnlijk is.

Een test bij inademing is geschikt:
1) als blootstelling van de mens via 
inademing te verwachten valt; en
2) als aan een van de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
– de stof heeft een dampspanning van meer 
dan 10-2 Pa bij 20°C; of
– de stof is een poeder dat meer dan 1% 
(g/g) deeltjes bevat met een MMAD voor de 
deeltjesgrootte van minder dan 100 μm; of

– de stof zal op een zodanige manier worden 
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gebruikt dat er aërosolen, deeltjes of 
druppeltjes binnen een inhaleerbaar grootte-
interval ontstaan (> 1% (g/g) deeltjes met 
een MMAD < 100 μm). Wanneer er geen 
contra-indicaties zijn, wordt de voorkeur 
gegeven aan orale toediening.

Andere onderzoeken worden door de 
registrant voorgesteld of kunnen 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld:
– als er bij het onderzoek van 90 dagen geen 
NOAEL kan worden vastgesteld, tenzij de 
NOAEL niet kan worden vastgesteld omdat 
er geen sprake is van schadelijke toxische 
effecten; of

– als er sprake is van toxiciteit die bijzonder 
zorgwekkend is (bijvoorbeeld 
ernstige/hevige effecten); of
– als er aanwijzingen zijn voor een effect 
waarover onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor een toxicologische 
en/of risicokarakterisering. In dergelijke 
gevallen kan het ook raadzamer zijn 
specifiek toxicologisch onderzoek uit te 
voeren dat op het onderzoek van deze 
effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of 
neurotoxiciteit) is afgestemd; of

– als er specifieke zorg omtrent de 
blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij 
gebruik in consumentenproducten dat leidt 
tot blootstellingsniveaus die hoog zijn in 
vergelijking met de doses waarbij toxiciteit 
bij de mens te verwachten valt).

Amendementen van het Parlement

6.6. Toxiciteit bij herhaalde toediening
6.6.1. Onderzoek naar toxiciteit bij 
herhaalde toediening op korte termijn (28 
dagen), één species, mannetjes en 
vrouwtjes, meest relevante toedieningsweg, 
gelet op de te verwachten route voor 

6.6.1. Het onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (28 dagen) behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– als er een betrouwbaar onderzoek naar 
subchronische (90 dagen) of chronische 
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blootstelling van de mens, tenzij deze 
gegevens al zijn verstrekt als onderdeel van 
de voorschriften van bijlage VI of een 
onderzoek overeenkomstig punt 6.6.2 wordt 
voorgesteld. In dit geval is hoofdstuk 3 van 
bijlage IX niet van toepassing.

toxiciteit beschikbaar is, mits er gebruik is 
gemaakt van een geschikte species en 
toedieningsweg; of
–– als een stof onmiddellijk uiteenvalt en er 
voldoende gegevens beschikbaar zijn over 
de splitsingsproducten; of
– als relevante blootstelling van de mens 
kan worden uitgesloten.
De geschikte toedieningsweg dient op basis 
van de volgende overwegingen te worden 
gekozen:
Een test bij toediening via de huid is 
geschikt:
1) als contact met de huid bij de productie 
en/of het gebruik te verwachten valt; en
2) als de fysisch-chemische eigenschappen 
wijzen op een significante absorptie via de 
huid; en

3) als aan een van de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

– bij de test op acute dermale toxiciteit 
wordt bij lagere doses toxiciteit 
waargenomen dan bij de test op acute orale 
toxiciteit; of

– bij een onderzoek naar huid- en/of 
oogirritatie worden systemische effecten of 
andere aanwijzingen voor absorptie 
waargenomen; of

– in-vitrotests wijzen op een significante 
absorptie door de huid; of

– bij qua structuur verwante stoffen wordt 
significante dermale toxiciteit of penetratie 
door de huid waargenomen.
Een test bij toediening via de huid is 
ongeschikt als uit een hoog molecuulgewicht 
(molecuulgewicht > 800 of 
molecuuldiameter > 15 Å) en een geringe 
oplosbaarheid in vet (logKow < -1 of > 4) 
blijkt dat absorptie door de huid 
onwaarschijnlijk is.

Een test bij inademing is geschikt:
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1) als blootstelling van de mens via 
inademing te verwachten valt; en

2) als aan een van de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

– de stof heeft een dampspanning van meer 
dan 10-2 Pa bij 20°C; of

– de stof is een poeder dat meer dan 1% 
(g/g) deeltjes bevat met een MMAD voor de 
deeltjesgrootte van minder dan 100 μm; of
– de stof zal op een zodanige manier worden 
gebruikt dat er aërosolen, deeltjes of 
druppeltjes binnen een inhaleerbaar grootte-
interval ontstaan (> 1% (g/g) deeltjes met 
een MMAD < 100 μm). Wanneer er geen 
contra-indicaties zijn, wordt de voorkeur 
gegeven aan orale toediening.

Een onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (90 dagen) (bijlage VII, punt 
6.6.2) wordt door de registrant voorgesteld:
– als de frequentie en de duur van de 
blootstelling van de mens erop wijzen dat 
een onderzoek op langere termijn relevant 
is; en als aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
– andere beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de stof wellicht een gevaarlijke 
eigenschap heeft die niet bij een onderzoek 
naar toxiciteit op korte termijn kan worden 
gesignaleerd; of
– uit adequaat opgezet toxicokinetisch 
onderzoek blijkt dat er sprake is van 
accumulatie van de stof of de metabolieten 
ervan in bepaalde weefsels of organen, die 
wellicht bij een onderzoek naar toxiciteit op 
korte termijn niet zou worden gesignaleerd, 
maar die na langdurige blootstelling tot 
schadelijke effecten zou kunnen leiden.

Andere onderzoeken worden door de 
registrant voorgesteld of kunnen 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld:
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– als er bij het onderzoek van 28 dagen geen 
NOAEL kan worden vastgesteld, tenzij de 
NOAEL niet kan worden vastgesteld omdat 
er geen sprake is van schadelijke toxische 
effecten; of
– als er sprake is van toxiciteit die bijzonder 
zorgwekkend is (bijvoorbeeld 
ernstige/hevige effecten); of

– als er aanwijzingen zijn voor een effect 
waarover onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor een toxicologische 
en/of risicokarakterisering. In dergelijke 
gevallen kan het ook raadzamer zijn 
specifiek toxicologisch onderzoek uit te 
voeren dat op het onderzoek van deze 
effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of 
neurotoxiciteit) is afgestemd; of
– als de blootstellingsroute die bij het 
oorspronkelijke onderzoek bij herhaalde 
toediening is gebruikt, niet geschikt is voor 
de verwachte route voor blootstelling van 
de mens en extrapolatie van de ene route 
naar de andere niet mogelijk is; of
– als er specifieke zorg omtrent de 
blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij 
gebruik in consumentenproducten dat leidt 
tot blootstellingsniveaus die hoog zijn in 
vergelijking met de doses waarbij toxiciteit 
bij de mens te verwachten valt).
– als effecten die zijn aangetoond bij 
stoffen die qua molecuulstructuur duidelijk 
verwant zijn met de onderzochte stof, bij het 
onderzoek van 28 dagen niet zijn 
waargenomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie. (gekoppeld aan het amendement op bijlage 
VI, punten 6.1  6.4).
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1137
BIJLAGE VII, deel 6, punt 6.7

Door de Commissie voorgestelde tekst

6.7. Vergiftigheid voor de voortplanting 6.7. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
– als van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– als van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast.

6.7.2. Onderzoek naar 
ontwikkelingstoxiciteit bij één species en 
de meest geschikte toedieningsweg, gelet op 
de te verwachten route voor blootstelling 
van de mens (bijlage X B. 31 of OESO 414), 
tenzij dit reeds als onderdeel van de 
voorschriften van bijlage VI is uitgevoerd.

6.7.2. Het onderzoek moet in eerste instantie 
bij één species worden uitgevoerd. Op grond 
van de uitkomst van de eerste test wordt 
besloten of onderzoek bij een tweede species 
moet worden uitgevoerd.

6.7.3. Onderzoek naar vergiftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties bij één 
species, mannetjes en vrouwtjes, en de 
meest geschikte toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens, als er op grond van het onderzoek 
van 28 dagen of het onderzoek van 90 
dagen aanwijzingen zijn voor schadelijke 
effecten op voortplantingsorganen of -
weefsels.

Amendementen van het Parlement

6.7. Vergiftigheid voor de voortplanting 6.7. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
– als van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– als van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er afdoende 



PE 357.826v01-00 86/112 AM\565939NL.doc

NL

risicobeheersmaatregelen zijn toegepast.

6.7.1. Screening op vergiftigheid voor de 
voortplanting/ontwikkelingstoxiciteit bij 
één species (OESO 421) als er op grond 
van de beschikbare informatie over qua 
structuur verwante stoffen, (Q)SAR-
ramingen of in-vitromethoden geen 
aanwijzingen zijn dat de stof 
ontwikkelingstoxiciteit vertoont.

6.7.1.  Een positief resultaat bij de 
screening dient op dit niveau te worden 
bevestigd door een onderzoek naar 
ontwikkelingstoxiciteit bij één species bij de 
meest geschikte toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens (bijlage VI, punt 6.7.2).

6.7.2. Onderzoek naar 
ontwikkelingstoxiciteit bij één species en 
de meest geschikte toedieningsweg, gelet op 
de te verwachten route voor blootstelling 
van de mens (bijlage X B. 31 of OESO 414), 
tenzij dit reeds als onderdeel van de 
voorschriften van bijlage VI is uitgevoerd.

6.7.2. Het onderzoek moet in eerste instantie 
bij één species worden uitgevoerd. Op grond 
van de uitkomst van de eerste test wordt 
besloten of onderzoek bij een tweede species 
moet worden uitgevoerd.

Het onderzoek naar vergiftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties (bijlage 
VII, punt 6.7.3) dient door de registrant te 
worden voorgesteld als er op grond van het 
onderzoek naar de toxiciteit bij herhaalde 
toediening (90 dagen) aanwijzingen voor 
een mogelijke vergiftigheid voor de 
voortplanting zijn (bijvoorbeeld 
histopathologische effecten op de gonaden) 
of de stof qua structuur nauw verwant is 
met een stof met bekende vergiftigheid voor 
de voortplanting.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie. (gekoppeld aan het amendement op bijlage 
VI, punten 6.1  6.4).

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1138
BIJLAGE VII, deel 6, punt 6.7

Door de Commissie voorgestelde tekst
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6.7. Vergiftigheid voor de voortplanting 6.7. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– als van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of
– als van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast.

6.7.2. Onderzoek naar 
ontwikkelingstoxiciteit bij één species en de 
meest geschikte toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens (bijlage X B. 31 of OESO 414), 
tenzij dit reeds als onderdeel van de 
voorschriften van bijlage VI is uitgevoerd.

6.7.2. Het onderzoek moet in eerste 
instantie bij één species worden uitgevoerd. 
Op grond van de uitkomst van de eerste test 
wordt besloten of onderzoek bij een tweede 
species moet worden uitgevoerd.

6.7.3. Onderzoek naar vergiftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties bij één 
species, mannetjes en vrouwtjes, en de 
meest geschikte toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens, als er op grond van het onderzoek 
van 28 dagen of het onderzoek van 90 
dagen aanwijzingen zijn voor schadelijke 
effecten op voortplantingsorganen of -
weefsels.

Amendementen van het Parlement

6.7. Vergiftigheid voor de voortplanting 6.7. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– als van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of
– als van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast.

– als is aangetoond dat de stof zich  in 
dierlijk of menselijk weefsel (bv 
borstweefsel of lichaamsvet) accumuleert 
en er passende risicobeheersmaatregelen 
zijn getroffen.

6.7.2.  mechanistisch onderzoek in vitro om 
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de chemische effecten te beoordelen op:. 
(i)steroïde hormoonsynthese (bv H295R 
cellijn)
(ii)levensvatbaarheid, beweeglijkheid, 
morfologie en biochemische structuur van 
menselijk sperma
(iii)sertolicellen in cultuur
(iv)ovarium-follikel-eicel in cultuur

(v)andere geldige in vitro of in silicio 
methoden

Or. en

Motivering

Richtlijn 86/609 schrijft voor dat geen dierproeven mogen worden gericht als er redelijke en 
praktisch uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn. De diertest in REACH is niet 
gevalideerd volgens moderne normen en zouden moeten worden vervangen, omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is. 
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (zie www.reachnonanimaltests.org).  Het alternatief is 
wetenschappelijk verantwoord. Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over eigenschappen 
van een stof zou deze moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1139
BIJLAGE VII, deel 6, punt 6.7 bis (nieuw)

6.7 bis.Toxicokinetiek
6.7 bis.1. Beoordeling van het 
toxicokinetisch gedrag van de stof 
voorzover dit uit de relevante beschikbare 
informatie kan worden afgeleid.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
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is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1140
BIJLAGE VII, deel 6, punt 6.7 bis (nieuw)

6.7 bis Toxicokinetiek

6.7 bis.1 Beoordeling van het 
toxicokinetisch gedrag van de stof door 
aanvullend onderzoek waaronder 
biotransformatie en farmacokinetiek, wanneer 
dat voor verduidelijking van de verdere 
teststrategie dan wel voor de gehele 
toxicologische beoordeling nodig is. 

Or. de

(Hetzelfde amendement op bijlage VII, dezelfde indiener)

Motivering

In het REACH-voorstel is geen onderzoek naar het toxicokinetisch gedrag van de stof 
voorgeschreven. Omdat kennis van dit gedrag in individuele gevallen zeer belangrijk kan zijn 
voor de keuze van de geschikte teststrategie voor met name CMR-stoffen in grotere 
hoeveelheden, wordt hier aangeraden een dergelijke teststrategie voor het individuele geval 
voor te schrijven. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1141
BIJLAGE VII, deel 7, punt 7.1

Door de Commissie voorgestelde tekst
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7.1. Toxiciteit in aquatisch milieu 7.1. Onderzoek naar de toxiciteit op lange 
termijn dient door de registrant te worden 
voorgesteld als uit de chemische 
veiligheidsbeoordeling overeenkomstig 
bijlage I blijkt dat de effecten op 
waterorganismen nader moeten worden 
onderzocht. De keuze van de geschikte 
test(s) wordt bepaald door de resultaten van 
de veiligheidsbeoordeling.

7.1.5. Test op toxiciteit op lange termijn bij 
dafnia (tenzij deze reeds als onderdeel van 
de voorschriften van bijlage V is 
uitgevoerd)

7.1.5. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
– als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van 
het molecuul > 15 Å); of
– als directe of indirecte blootstelling van 
het aquatisch compartiment 
onwaarschijnlijk is.

7.1.6. Test op toxiciteit op lange termijn bij 
vissen (tenzij deze reeds als onderdeel van 
de voorschriften van bijlage VI is 
uitgevoerd)

7.1.6. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
– als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van 
het molecuul > 15 Å); of
– als directe of indirecte blootstelling van 
het aquatisch compartiment 
onwaarschijnlijk is.

De informatie dient te worden verstrekt 
voor een van de volgende: 7.1.6.1, 7.1.6.2 of 
7.1.6.3.
7.1.6.1. Test op toxiciteit bij jonge vissen 
(FELS - fish early-life stage) (OESO 210)

7.1.6.1. De FELS-toxiciteitstest dient door 
de registrant te worden voorgesteld of kan 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld als 
bioaccumulatie van de stof mogelijk is.

7.1.6.2. Test op toxiciteit op korte termijn 
bij vissen: embryonaal of larvestadium 
(sac-fry) (bijlage X C.15 of OESO 212)
7.1.6.3. Groeitest onvolwassen vissen 
(bijlage X C.14 of OESO 215)
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Amendementen van het Parlement

7.1. Toxiciteit in aquatisch milieu
7.1.2. Groeiremmingsonderzoek bij algen 7.1.2. Het onderzoek behoeft niet te worden 

uitgevoerd:
– als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 µg/l); of
– als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van 
het molecuul > 15 Å).

7.1.3. Test op toxiciteit op korte termijn bij 
vissen: de registrant kan een test op 
toxiciteit op lange termijn in plaats van 
korte termijn overwegen. 

7.1.3. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
– als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 µg/l); of
– als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van 
het molecuul > 15 Å); of
– als er een onderzoek naar toxiciteit op 
lange termijn beschikbaar is.
Het onderzoek naar de toxiciteit in 
aquatisch milieu op lange termijn bij vissen 
(bijlage VII, punt 7.1.6) wordt door de 
registrant voorgesteld of kan 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld als een 
vergelijking van de (voorspelde) 
blootstelling van het milieu met de 
resultaten van het onderzoek naar de 
toxiciteit in aquatisch milieu op korte 
termijn erop wijst dat de effecten op 
aquatisch organismen nader moeten 
worden onderzocht.
Het onderzoek naar de toxiciteit in 
aquatisch milieu op lange termijn bij vissen 
(bijlage VII, punt 7.1.6) moet worden 
overwogen als de stof slecht oplosbaar in 
water is (oplosbaarheid in water < 1 mg/l).

7.1.4. Test op ademhalingsremming met 
actief slib, tenzij de kans klein is dat de stof 

7.1.4. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
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in een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
terechtkomt

– als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 μg/l); of
– als gebleken is dat de stof gemakkelijk 
biologisch afbreekbaar is en de gebruikte 
testconcentraties binnen het 
concentratiebereik liggen dat kan worden 
verwacht in het water dat in een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie terechtkomt.
Het onderzoek kan worden vervangen door 
een test op remming van de nitrificatie als 
uit de beschikbare gegevens blijkt dat de 
stof naar verwachting de groei of functie 
van micro-organismen zal remmen.

Or. en

(Tekst verplaatst uit Bijlage VI, deel 7, punt 7.1)

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie.(gekoppeld aan amendement op bijlage VI, 
6.1 - 6.4)

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1142
BIJLAGE VII, deel 7, punt 7.1.6

7.1.6.  (tenzij deze reeds als onderdeel van 
de voorschriften van bijlage VI is 
uitgevoerd)

schrappen

Or. en

Motivering

Toxiciteitstests  op lange termijn bij vissen zijn niet gevalideerd volgens moderne normen.  
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (zie www.reachnonanimaltests.org). Omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is, mogen 
geen toxiciteitstests  op lange termijn bij vissen worden gebruikt. Het eindpunt is voldoende 
gedekt door de alternatieve test ter vervanging van toxiciteitstests op korte termijn bij vissen 
onder punt 7.1.3. van bijlage VI.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1143
BIJLAGE VII, deel 7, punt 7.2.1 bis (nieuw)

7.2.2. Abiotisch 7.2.2.1. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:

7.2.2.1. Hydrolyse als functie van de pH – als de stof gemakkelijk biologisch 
afbreekbaar is; of
– als de oplosbaarheid van de stof in water 
< 10 μg/l is.

Or. en

(Tekst verplaatst vanuit bijlage VI, deel 7, punt 7.2.2)

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie.(gekoppeld aan amendement op bijlage VI, 
6.1 - 6.4).

 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1144
BIJLAGE VII, deel 7, punt 7.3

Door de Commissie voorgestelde tekst

7.3. Milieutraject en gedrag in het milieu
7.3.2. Bioconcentratie in (één) aquatische 
species, bij voorkeur vissen

7.3.2. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
– als de stof een gering vermogen tot 
bioaccumulatie heeft (d.w.z. log Kow < 3); 
of

– als het onwaarschijnlijk is dat de stof 
biologische membranen kan passeren 
(molecuulgewicht > 800 of diameter van het 
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molecuul > 15 Å); of
– als directe of indirecte blootstelling van 
het aquatisch compartiment onwaarschijnlijk 
is.

7.3.3. Nader onderzoek naar 
adsorptie/desorptie, afhankelijk van de 
resultaten van het krachtens bijlage VI 
verplichte onderzoek

7.3.3. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– als op basis van de fysisch-chemische 
eigenschappen van de stof kan worden 
verwacht dat deze een gering 
adsorptievermogen heeft (bijvoorbeeld als 
de stof een lage verdelingscoëfficiënt 
octanol/water heeft); of

– als de stof snel ontleedt.

Amendementen van het Parlement

Kolom 1 Kolom 2

7.3. Milieutraject en gedrag in het milieu

7.3.1. Screening op adsorptie/desorptie 7.3.1. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
– als op basis van de fysisch-chemische 
eigenschappen van de stof kan worden 
verwacht dat deze een gering 
adsorptievermogen heeft (bijvoorbeeld als 
de stof een lage verdelingscoëfficiënt 
octanol/water heeft); of
– als de stof snel ontleedt.

Or. en

(Tekst verplaatst uit  Bijlage VI, deel 7, punt 7.3)

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie.(gekoppeld aan amendement op bijlage VI, 
6.1 - 6.4)
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 1145
BIJLAGE VIII, inleiding, alinea 1

Op het niveau van deze bijlage moet de 
registrant een voorstel en een tijdschema 
indienen om aan de informatievoorschriften 
van deze bijlage overeenkomstig artikel 11, 
lid 1, onder d), te voldoen.

Op het niveau van deze bijlage moet de 
registrant een voorstel en een tijdschema 
indienen om aan de informatievoorschriften 
van deze bijlage waarbij proeven met 
gewervelde dieren zijn betrokken, 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder d), te 
voldoen.

Or. en

Motivering

De testvoorstellen dienen alleen betrekking te hebben op testvoorschriften voor gewervelde 
dieren. Alle andere informatievoorschriften  moeten worden  geregeld overeenkomstig de 
termijnen van artikel 21.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1146
BIJLAGE VIII, deel 6, kolom 2, punt 6.4

6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
eerder uitgevoerde onderzoeken naar 
mutageniteit positief is, moet door de 
registrant nader onderzoek naar 
mutageniteit worden voorgesteld.

schrappen

Or. en

Motivering

Op dit moment zou voldoende informatie beschikbaar moeten zijn om een weloverwogen 
besluit te kunnen nemen omtrent de indeling en de regulering van een stof waar het gaat om 
potentiële mutageniteit. Bij een positief resultaat op de tests van bijlage V of VI dient nader 
invitro onderzoek te worden verricht zoals reeds voorgesteld in het amendement op punt 6.4 
van bijlage VI.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1147
BIJLAGE VIII, deel 6, kolom 2, punt 6.6.3

(kolom 2)
6.6.3. Een onderzoek naar toxiciteit bij 
herhaalde toediening op lange termijn (>
12 maanden) kan door de registrant 
worden voorgesteld of overeenkomstig 
artikel 39, 40 of 44 door de bevoegde 
instantie van de evaluerende lidstaat 
verplicht worden gesteld als de frequentie 
en de duur van de blootstelling van de mens 
erop wijzen dat een onderzoek op langere 
termijn relevant is en aan een van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:
– bij het onderzoek van 28 dagen of 90 
dagen zijn bijzonder zorgwekkende ernstige 
of hevige toxiciteitseffecten waargenomen 
waarover onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor een toxicologische of 
risicokarakterisering; of
– bij het onderzoek van 28 dagen of 90 
dagen zijn geen effecten waargenomen die 
zijn aangetoond bij stoffen die qua 
molecuulstructuur duidelijk verwant zijn 
met de onderzochte stof; of
– de stof heeft wellicht een gevaarlijke 
eigenschap die bij een onderzoek van 90 
dagen niet kan worden waargenomen.

schrappen

Or. en

Motivering

Tests op toxiciteit bij herhaalde toediening op lange termijn zijn niet gevalideerd volgens 
moderne normen.  Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het 
licht is gebracht en waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt 
beschreven in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). Omdat gebruik van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en 
wetenschappelijk onaanvaardbaar is, mogen tests op toxiciteit bij herhaalde toediening op 
lange termijn niet op dieren worden gebruikt. Het eindpunt is voldoende gedekt door de 
voorgestelde orgaanspecifieke teststrategie om tests toxiciteit bij herhaalde toediening onder 
punt 6.6  van bijlage VI te vervangen. 
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1148
BIJLAGE VIII, deel 6, kolom 2, punt 6.6

(kolom 2)
6.6. Andere onderzoeken worden door de 
registrant voorgesteld of kunnen 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld:
– als er sprake is van toxiciteit die bijzonder 
zorgwekkend is (bijvoorbeeld 
ernstige/hevige effecten); of
– als er aanwijzingen zijn voor een effect 
waarover onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor een toxicologische 
en/of risicokarakterisering. In dergelijke 
gevallen kan het ook raadzamer zijn 
specifiek toxicologisch onderzoek uit te 
voeren dat op het onderzoek van deze 
effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of 
neurotoxiciteit) is afgestemd; of
– als er specifieke zorg omtrent de 
blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij 
gebruik in consumentenproducten dat leidt 
tot blootstellingsniveaus die in de buurt 
liggen van de doses waarbij toxiciteit wordt 
waargenomen).

schrappen

Or. en

Motivering

Tests op toxiciteit bij herhaalde toediening op lange termijn zijn niet gevalideerd volgens 
moderne normen.  Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het 
licht is gebracht en waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt 
beschreven in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). Omdat gebruik van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en 
wetenschappelijk onaanvaardbaar is, mogen tests op toxiciteit bij herhaalde toediening op 
lange termijn niet op dieren worden gebruikt. Het eindpunt is voldoende gedekt door de 
voorgestelde orgaanspecifieke teststrategie om tests toxiciteit bij herhaalde toediening onder 
punt 6.6  van bijlage VI te vervangen. 



PE 357.826v01-00 98/112 AM\565939NL.doc

NL

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1149
BIJLAGE VIII, deel 6, punt 6.7.4

6.7.4. Onderzoek naar vergiftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties bij één 
species, mannetjes en vrouwtjes, en de 
meest geschikte toedieningsweg, gelet op de 
te verwachten route voor blootstelling van 
de mens, tenzij dit reeds als onderdeel van 
de voorschriften van bijlage VII is 
uitgevoerd.

schrappen

6.7.4. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:
– als van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of
– als van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er 
afdoende risicobeheersmaatregelen zijn 
toegepast; of
– als de toxicologische activiteit van de stof 
gering is (bij geen van de beschikbare tests 
aanwijzingen voor toxiciteit waargenomen), 
op grond van toxicokinetische gegevens 
kan worden aangetoond dat er via de 
relevante blootstellingsroutes geen 
systemische absorptie optreedt 
(bijvoorbeeld als de 
plasma/bloedconcentraties bij gebruik van 
een gevoelige methode beneden de 
detectielimiet liggen en de stof en 
metabolieten van de stof niet aanwezig zijn 
in urine, gal of uitademingslucht) en er 
geen significante blootstelling van de mens 
is.

schrappen

schrappen

schrappen

schrappen

Or. en

Motivering

Tests op  vergiftigheid voor de voortplanting met twee generaties zijn niet gevalideerd 
volgens moderne normen.  Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven 
aan het licht is gebracht en waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, 
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wordt beschreven in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (zie 
www.reachnonanimaltests.org). Omdat gebruik van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en 
wetenschappelijk onaanvaardbaar is, mag deze test niet worden gebruikt. Het eindpunt is 
voldoende gedekt door de voorgestelde alternatieve teststrategie onder punt 6.7  van bijlage 
VI.  

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1150
BIJLAGE VIII, deel 6, punt 6.7 bis (nieuw)

6.7 bis. Toxicokinetiek 

6.7 bis.1. Beoordeling van het toxicokinetisch 
gedrag van de stof door aanvullend onderzoek 
waaronder biotransformatie en 
farmacokinetiek, wanneer dat voor 
verduidelijking van de verdere teststrategie dan 
wel voor de gehele toxicologische beoordeling 
nodig is.

Or. de

Motivering

In het REACH-voorstel is geen onderzoek naar het toxicokinetisch gedrag van de stof 
voorgeschreven. Omdat kennis van dit gedrag in individuele gevallen zeer belangrijk kan zijn 
voor de keuze van de geschikte teststrategie voor met name CMR-stoffen in grotere 
hoeveelheden, wordt hier aangeraden een dergelijke teststrategie voor het individuele geval 
voor te schrijven. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1151
BIJLAGE VIII, deel 6, kolom 2, punt 6.9

6.9. Een onderzoek naar 
kankerverwekkendheid kan door de 
registrant worden voorgesteld of 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld:

6.9. Onderzoek naar kankerverwekkendheid 
kan door de registrant worden voorgesteld of 
overeenkomstig artikel 39, 40 of 44 door de 
bevoegde instantie van de evaluerende 
lidstaat verplicht worden gesteld:

– als de stof op grote schaal dispersief wordt 
gebruikt of er bewijsmateriaal is voor 

– als de stof op grote schaal dispersief wordt 
gebruikt of er bewijsmateriaal is voor 
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frequente of langdurige blootstelling van de 
mens; en

frequente of langdurige blootstelling van de 
mens; en

– als de stof als mutageen van categorie 3 
wordt ingedeeld of er op grond van het 
onderzoek of de onderzoeken bij herhaalde 
toediening aanwijzingen zijn dat de stof 
hyperplasie en/of pre-neoplastisch letsel kan 
induceren.

– als de stof als mutageen van categorie 3 
wordt ingedeeld of er op grond van het 
onderzoek of de onderzoeken bij herhaalde 
toediening aanwijzingen zijn dat de stof 
hyperplasie en/of pre-neoplastisch letsel kan 
induceren.

Het onderzoek wordt verricht volgens een 
stapsgewijze strategie en omvat de volgende 
achtereenvolgende stappen:
1)beoordeling van de beschikbare 
menselijke en dierlijke gegevens,
2)bewijskrachtbeoordeling bestaande uit:
(i)gegevens omtrent mutageniteit en 
genetische toxiciteit (bijlagen V, VII en 
VIII),
(ii)computergestuurd expert sytem /(Q)SAR 
modellen
(iii)celtransformatietest

Or. en

Motivering

Richtlijn 86/609 schrijft voor dat geen dierproeven mogen worden gericht als er redelijke en 
praktisch uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn. De diertest in REACH is niet 
gevalideerd volgens moderne normen en zouden moeten worden vervangen, omdat gebruik 
van niet-gevalideerde dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is. 
Onderzoek waarin de wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en 
waarin de voorgestelde alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). Het alternatief 
is wetenschappelijk verantwoord. Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over 
eigenschappen van een stof zou deze moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 1152
BIJLAGE VIII, deel 7, kolom 2, punt 7.5

7.5. Onderzoek naar de toxiciteit op lange 7.5. Onderzoek naar de toxiciteit op lange 
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termijn dient door de registrant te worden 
voorgesteld als een vergelijking van de 
(voorspelde) blootstelling van het milieu met 
de resultaten van het onderzoek of de 
onderzoeken naar de toxiciteit op korte 
termijn erop wijst dat de effecten op 
organismen in het sediment nader moeten 
worden onderzocht. De keuze van de 
geschikte test(s) wordt bepaald door de 
resultaten van de veiligheidsbeoordeling.

termijn dient door de registrant te worden 
voorgesteld als een vergelijking van de 
(voorspelde) blootstelling van het milieu met 
de resultaten van het onderzoek of de 
onderzoeken naar de toxiciteit op korte 
termijn op terrestrische organismen  erop 
wijst dat de effecten op organismen in het 
sediment nader moeten worden onderzocht. 
De keuze van de geschikte test(s) wordt 
bepaald door de resultaten van de 
veiligheidsbeoordeling.

Or. de

Motivering

Bevat een onduidelijke verwijzing naar toxiciteit op korte termijn, die als zodanig in geen 
enkele bijlage wordt voorgeschreven.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 1153
BIJLAGE VIII, deel 7, punt 7.6

7.6. Toxiciteit op lange termijn of 
vergiftigheid voor de voortplanting bij 
vogels

schrappen

7.6. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd als directe of indirecte 
blootstelling van vogels onwaarschijnlijk is.

Or. en

Motivering

Deze test is niet gevalideerd volgens moderne normen. Onderzoek waarin de 
wetenschappelijke zwakte van de proeven aan het licht is gebracht en waarin de voorgestelde 
alternatieve strategie wordt uitgelegd, wordt beschreven in "Non-Animal Testing Strategies 
for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). Omdat gebruik van niet-gevalideerde 
dierproeven ethisch en wetenschappelijk onaanvaardbaar is, mag deze test niet worden 
gebruikt.  Wanneer er onzekerheden blijven bestaan over eigenschappen van een stof zou deze 
moeten worden onderworpen aan controlemaatregelen.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1154
BIJLAGE IX, deel 3

Tests overeenkomstig de bijlagen VII en 
VIII mogen op basis van de in het chemische 
veiligheidsrapport ontwikkelde 
blootstellingsscenario's achterwege worden 
gelaten.

Tests overeenkomstig de bijlagen VI tot en 
met VIII mogen op basis van de in het 
chemische veiligheidsrapport ontwikkelde 
blootstellingsscenario's achterwege worden 
gelaten.

In alle gevallen moet er een adequate 
motivering en voldoende documentatie 
worden verstrekt.

In alle gevallen moet er een adequate 
motivering en voldoende documentatie 
worden verstrekt.

Tests overeenkomstig bijlage VI mogen 
achterwege worden gelaten als de 
blootstelling te verwaarlozen is en er een 
adequate motivering en voldoende 
documentatie wordt verstrekt.

Or. en

Motivering

Het doel van REACH is niet om wetenschappelijke informatie over alle stoffen te verzamelen -
ongeacht het feitelijk risico - maar om zich te concentreren op de informatie die nodig is om 
de risico's door gebruik van stoffen adequaat te kunnen beheersen.

Daarom is ook voor stoffen in hoeveelheden van 10 tot 100 ton geen informatieverzameling 
nodig, als de blootstelling van mensen of het milieu te verwaarlozen is.

Voor stoffen beneden de 10 ton die bij de screening door het ECA als prioritair zijn 
aangemerkt, is verzameling van informatie niet nodig als de blootstelling van mensen of het 
milieu te verwaarlozen is.(amendement gekoppeld aan amendement op artikel 5, lid 5)

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1155
BIJLAGE XI, inleiding, alinea 1

In deze bijlage staat hoe 
downstreamgebruikers die een stof 
gebruiken op een manier die niet in het 
verstrekte veiligheidsinformatieblad is 
behandeld, moeten nagaan en documenteren 
dat de risico's van dit gebruik van die stof 
afdoende beheerst zijn en dat andere 

In deze bijlage staat hoe 
downstreamgebruikers die een stof 
gebruiken op een manier die niet in het 
verstrekte veiligheidsinformatieblad is 
behandeld, moeten nagaan en documenteren 
dat de risico's van dit gebruik van die stof 
afdoende beheerst zijn en dat andere 
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gebruikers verder downstream de risico's 
afdoende kunnen beheersen. De stof wordt 
beoordeeld over de hele levenscyclus ervan, 
vanaf de ontvangst door de 
downstreamgebruiker, zowel voor zijn eigen 
gebruik als voor elk geïdentificeerd gebruik 
verder downstream. Er wordt gekeken naar 
het gebruik van de stof als zodanig, in een 
preparaat of in een voorwerp.

gebruikers verder downstream de risico's 
afdoende kunnen beheersen. De stof wordt 
beoordeeld over de hele levenscyclus ervan, 
vanaf de ontvangst door de 
downstreamgebruiker, zowel voor zijn eigen 
gebruik als voor elk geïdentificeerd gebruik 
in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar 
verder downstream. Er wordt gekeken naar 
het gebruik van de stof als zodanig, in een 
preparaat of in een voorwerp.

Or. en

Motivering

Verbetert de werkbaarheid door het in het chemisch veiligheidsrapport te beschrijven gebruik 
te beperken tot gebruik in hoeveelheden van 1 ton of meer. Volgens het Commissievoorstel 
zou ook gebruik in zeer kleine hoeveelheden moeten worden vermeld.

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

Amendement 1156
BIJLAGE XI, stap 2, alinea 3

Als de downstreamgebruiker vindt dat hij 
voor zijn chemische veiligheidsrapport meer 
informatie nodig heeft dan de leverancier 
hem verstrekt, verzamelt hij deze informatie. 
Als deze informatie alleen kan worden 
verkregen via proeven met gewervelde 
dieren, dient hij bij het ECA overeenkomstig 
artikel 35 een voorstel voor een 
proevenstrategie in. Hij legt daarbij uit 
waarom hij vindt dat meer informatie nodig 
is. Hangende de aanvullende proeven noteert 
hij de risicobeheersmaatregelen die hij 
neemt.

Als de downstreamgebruiker vindt dat hij 
voor zijn chemische veiligheidsrapport meer 
informatie nodig heeft dan de leverancier 
hem verstrekt, verzamelt hij deze informatie. 
Als deze informatie alleen kan worden 
verkregen via proeven met gewervelde 
dieren, dient hij bij het ECA overeenkomstig 
artikel 35 een voorstel voor een 
proevenstrategie in. Hij legt daarbij uit 
waarom hij vindt dat meer informatie nodig 
is. Wanneer de aanvullende tests van een 
KMO wordt gevraagd, is het aan het ECA 
om deze te bezorgen, zo deze reeds bestaan, 
of de lidstaat waartoe de onderneming 
behoort, op te dragen de kosten van de tests 
op zich te nemen overeenkomstig artikel 35 
bis. Hangende de aanvullende proeven 
noteert hij de risicobeheersmaatregelen die 
hij neemt.

Or. it
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Motivering

Er moet rekening gehouden worden met een ad hoc procedure om een KMO te kunnen laten 
profiteren van vereenvoudigingen ook gedurende de herziening van de door de leverancier 
verrichte risicobeoordeling, door tussenkomst van het ECA. 

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

Amendement 1157
BIJLAGE XI, stap 2, alinea 3

Als de downstreamgebruiker vindt dat hij 
voor zijn chemische veiligheidsrapport meer 
informatie nodig heeft dan de leverancier 
hem verstrekt, verzamelt hij deze informatie. 
Als deze informatie alleen kan worden 
verkregen via proeven met gewervelde 
dieren, dient hij bij het ECA overeenkomstig 
artikel 35 een voorstel voor een 
proevenstrategie in. Hij legt daarbij uit 
waarom hij vindt dat meer informatie nodig 
is. Hangende de aanvullende proeven noteert 
hij de risicobeheersmaatregelen die hij 
neemt.

Als de downstreamgebruiker vindt dat hij 
voor zijn chemische veiligheidsrapport meer 
informatie nodig heeft dan de leverancier 
hem verstrekt, verzamelt hij deze informatie. 
Als deze informatie alleen kan worden 
verkregen via proeven met gewervelde 
dieren, dient hij bij het ECA overeenkomstig 
artikel 35 een voorstel voor een 
proevenstrategie in. Hij legt daarbij uit 
waarom hij vindt dat meer informatie nodig 
is. Wanneer de nadere informatie van een 
KMO wordt gevraagd, is het aan het ECA 
om die gegevens te bezorgen, zo deze reeds 
bestaan, of de lidstaat waartoe de 
onderneming behoort, op te dragen de 
kosten van de tests op zich te nemen 
overeenkomstig artikel 35 bis. Hangende de 
aanvullende proeven noteert hij de 
risicobeheersmaatregelen die hij neemt.

Or. it

Motivering

De KMO, zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 30, moeten ook kunnen profiteren van een 
vereenvoudigde procedure zodat zij niet door het REACH-systeem worden gedupeerd. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 1158
BIJLAGE XII bis (nieuw)

BIJLAGE XII bis
CRITERIA VOOR DE MATE VAN PERSISTENTIE, DE 
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BIOACCUMULEERBAARHEID EN DE (ECO)TOXICITEIT
De mate van persistentie van een stof wordt ingedeeld in de onderstaande vier categorieën:
P1: "not inherently biodegradable" en geen snelle afbraak;
P2: "inherently biodegradable" langzame afbraak;
P3: "inherently biodegradable" adaptief of incomplete afbraak;
P4: "readily biodegradable" of anderszins snel afbreekbaar.

De bioaccumuleerbaarheid van een stof wordt ingedeeld in de onderstaande vijf 
categorieën:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF < 100.

De (eco)toxiciteit van een stof wordt ingedeeld in de onderstaande vier categorieën:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L

T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Motivering

In bijlage XII bis worden de voorwaarden voor indeling van persistentie, 
bioaccumuleerbaarheid en (eco)toxiciteit opgenomen. Met deze voorwaarden wordt de 
indeling naar mate van zorg bepaald (Pakket prioriteit Blokland).

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1159
BIJLAGE XII bis (nieuw)

Lijst van potentiële PBT- en vPvB-stoffen
Voor de geleidelijk geïntegreerde stoffen 
wordt 3 jaar na inwerkingtreding een 
registratie ingediend:
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[wordt nog aangevuld]

Or. en

Motivering

Dit amendement verschaft rechtszekerheid waar het erom gaat, welke PBT- en vPvB-stoffen 
in een vroeg stadium moeten worden geregistreerd. Een bijlage is nodig omdat registranten 
zich anders in overtreding van de richtlijn kunnen bevinden omdat zij de registratietermijn 
hebben verzuimd. Dat zou het geval kunnen zijn wanneer zij in een later stadium, na het 
verzamelen van informatie,  tot de ontdekking komen dat hun stof een PBT- en vPvB-stof is. 
(gekoppeld aan het amendement op artikel 21, lid 1)

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 1160
BIJLAGE XIII

BIJLAGE XIII BIJLAGE XIII

A. LIJST VAN STOFFEN DIE 
VOLDOEN AAN 
VERGUNNINGSCRITERIA
stoffen genoemd onder punten 28, 29 en 30 
van bijlage XVI.
stoffen die overeenkomstig richtlijn 
67/548/EEG als schadelijk zijn ingedeeld 
en die bij langdurige inademing zeer giftig 
kunnen zijn , T, R48.
stoffen die zijn ingedeeld als prioritaire 
gevaarlijke stoffen of prioritaire gevaarlijke 
stoffen onder toetsing in bijlage X van 
richtlijn 2000/60/EG.

LIJST VAN VERGUNNINGPLICHTIGE 
STOFFEN

B. LIJST VAN 
VERGUNNINGPLICHTIGE STOFFEN

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendementen waarbij een nieuw artikel 53 bis wordt ingevoegd  en (delen 
van) amendementen op de artikelen 54 en 56 waarbij bijlagen XIII (bis) en XIII (ter) worden 
ingevoegd.

Om de transparantie te vergroten, vrijwillige maatregelen door downstream gebruikers en 
innovatie naar veiliger alternatieven te stimuleren, dienen alle stoffen die aan de criteria van 
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zeer grote bezorgdheid beantwoorden onmiddellijk te worden toegevoegd aan een lijst die in 
aanmerking komt voor vergunning (=bijlage XIII (bis)).

Daarom moeten volgens de door het ECA gekozen prioriteitsstelling, stoffen worden 
verplaatst naar bijlage XIII (ter), waarin uiterste termijnen en tijdslimieten voor 
vergunningaanvragen worden vastgesteld.


