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over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot 
wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) {inzake persistente organische 
stoffen}

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 1161
Overweging 7

(7) Een belangrijk doel van het bij deze 
verordening op te richten nieuwe systeem is 
de vervanging van gevaarlijke stoffen door 
minder gevaarlijke stoffen of technieken aan 
te moedigen wanneer geschikte alternatieven 
voorhanden zijn. Deze verordening heeft 
geen invloed op de toepassing van 
richtlijnen voor de bescherming van de 
werknemers, met name Richtlijn 
90/394/EEG van de Raad van 28 juni 1990 
betreffende de bescherming van de 

(7) Een belangrijk doel van het bij deze 
verordening op te richten nieuwe systeem is 
te waarborgen dat gevaarlijke stoffen door 
minder gevaarlijke stoffen of technieken 
worden vervangen wanneer geschikte 
alternatieven voorhanden zijn. Deze 
verordening heeft geen invloed op de 
toepassing van richtlijnen voor de 
bescherming van de werknemers, met name 
Richtlijn 90/394/EEG van de Raad van 28 
juni 1990 betreffende de bescherming van de 



PE 357.888v01-00 2/23 AM\566816NL.doc

NL

werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan carcinogene agentia op het 
werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG) , die bepaalt dat werkgevers 
gevaarlijke stoffen moeten elimineren, waar 
dat technisch mogelijk is, of door minder 
gevaarlijke stoffen moeten vervangen.

werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan carcinogene agentia op het 
werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG) , die bepaalt dat werkgevers 
gevaarlijke stoffen moeten elimineren, waar 
dat technisch mogelijk is, of door minder 
gevaarlijke stoffen moeten vervangen.

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 2 van Guido Sacconi. Het substitutiebeginsel dient een belangrijk 
element in REACH te vormen. Het voorgestelde alternatief geeft een sterkere impuls dan de 
tekst van de Commissie. Het substitutiebeginsel is een onderdeel van de Zweedse wetgeving, 
en heeft altijd bevredigende resultaten opgeleverd. Uit de ervaring in Zweden blijkt dat een 
aanpak die gebaseerd is op beoordeling van de risico's van elke afzonderlijke chemische stof 
niet volstaat om tot een veilig gebruik van chemische stoffen in het algemeen te komen. 
Onderdeel van een pakket amendementen dat bedoeld is om het substitutiebeginsel en de 
zorgvuldigheidsplicht meer nadruk te geven.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 1162
Overweging 12

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen voor 
het in de handel brengen en gebruiken van 
zeer zorgwekkende stoffen als de risico’s 
van het gebruik ervan afdoende beheerst 
zijn of dit gebruik uit sociaal-economisch 
oogpunt gerechtvaardigd kan worden.

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen voor 
het in de handel brengen en gebruiken van 
zeer zorgwekkende stoffen als er geen 
veiligere alternatieven of technologieën 
beschikbaar zijn, het gebruik ervan 
afdoende wordt beheerst zijn en dit gebruik 
uit sociaal-economisch oogpunt 
gerechtvaardigd kan worden.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de vergunningsprocedure te handhaven. De eis inzake 
vergunningen kan alleen een hoog beschermingsniveau bewerkstelligen als zeer 
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zorgwekkende stoffen voor zover mogelijk worden vervangen door geschikte alternatieve 
stoffen of technologieën. Dit sluit aan bij vergelijkbare EU-wetgeving (b.v. biociden, 
gevaarlijke stoffen, wetgeving inzake gezondheidsbescherming van werknemers). Onderdeel 
van een pakket amendementen dat bedoeld is om het substitutiebeginsel en de 
zorgvuldigheidsplicht meer nadruk te geven.  

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 1163
Overweging 52

(52) Met het oog op een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens en het milieu moet voor stoffen met 
zeer zorgwekkende eigenschappen als 
voorzorg van de bedrijven die deze stoffen 
gebruiken worden geëist dat zij bij de 
vergunningsinstantie aantonen dat de 
risico’s afdoende beheerst zijn. Is dat niet 
zo, dan kan gebruik van die stof toch 
worden toegestaan als de bedrijven 
aantonen dat de maatschappelijke baten 
van dit gebruik zwaarder wegen dan de 
risico’s ervan en er geen geschikte 
alternatieve stoffen of technieken zijn. De 
vergunningsinstantie moet dan via een 
vergunningsprocedure op basis van de 
aanvragen van de bedrijven nagaan of aan 
deze eisen is voldaan. Daar de vergunningen 
in de hele interne markt voor een hoog 
beschermingsniveau moeten zorgen, is het 
passend dat de Commissie de 
vergunningsinstantie is.

(52) Met het oog op een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens en het milieu moeten stoffen met 
zeer zorgwekkende eigenschappen met de 
nodige voorzorg worden behandeld; deze 
stoffen worden alleen toegestaan als  de 
bedrijven die deze stoffen gebruiken bij de 
vergunningsinstantie kunnen aantonen dat 
er geen geschikte alternatieve stoffen of 
technieken zijn. Is dat niet zo, dan kan 
gebruik van die stof toch worden 
toegestaan als de bedrijven aantonen dat de 
maatschappelijke baten van dit gebruik 
zwaarder wegen dan de risico’s ervan en 
dat de risico's afdoende beheerst zijn. De 
vergunningsinstantie moet dan via een 
vergunningsprocedure op basis van de 
aanvragen van de bedrijven nagaan of aan 
deze eisen is voldaan. Daar de vergunningen 
in de hele interne markt voor een hoog 
beschermingsniveau moeten zorgen, is het 
passend dat de Commissie de 
vergunningsinstantie is.

Or. en

Motivering

Het substitutie- en het voorzorgsbeginsel zijn essentieel, met name in de context van zeer 
zorgwekkende stoffen. Onderdeel van een pakket amendementen dat bedoeld is om het 
substitutiebeginsel en de zorgvuldigheidsplicht meer nadruk te geven.  
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 1164
Artikel 1, lid 3

3. Deze verordening is gebaseerd op het
beginsel dat de fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers die deze stoffen 
vervaardigen, in de handel brengen, 
invoeren of gebruiken, ervoor moeten 
zorgen dat deze stoffen niet schadelijk zijn 
voor de gezondheid van de mens of voor het 
milieu. Aan de bepalingen ervan ligt het 
voorzorgsbeginsel ten grondslag.

3. Aan deze verordening ligt het 
voorzorgsbeginsel ten grondslag.

Or. en

Motivering

Aangezien veel chemische stoffen wellicht buiten REACH vallen (waaronder de ca. 70 000 
chemicaliën onder 1 ton) is het met het oog op de bescherming van mens en milieu belangrijk 
dat er een algemene zorgvuldigheidsplicht voor fabrikanten en downstreamgebruikers van 
chemische stoffen wordt ingevoerd om een veilig gebruik te documenteren. Onderdeel van een 
pakket amendementen dat bedoeld is om het substitutiebeginsel en de zorgvuldigheidsplicht 
meer nadruk te geven. 

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 1165
Artikel 3, punt 1 bis (nieuw)

1 bis. in de natuur voorkomende stoffen en 
mengsels die voornamelijk uit dergelijke 
stoffen bestaan, en die - zoals uit 
jarenlange ervaring is gebleken - duidelijk 
geen of zeer weinig risico's voor de 
gezondheid of het milieu meebrengen.

Or. sv

Motivering

Om de stoffen aan te pakken die werkelijk risico's voor mens en milieu meebrengen moeten 
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we onze bronnen goed gebruiken. Het is niet zinvol om stoffen te gaan controleren waarmee 
goede ervaringen zijn opgedaan. 

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

Amendement 1166
Artikel 3, punt 29 bis (nieuw)

29 bis. Gebruiks- en 
blootstellingscategorieën (GVC) geven de 
blootstellingsscenario's weer waarbij 
vergelijkbare manieren van gebruik in de 
zin van artikel 3, leden 12 en 25 zijn 
beschreven. Omschreven worden alle 
omstandigheden die de blootstelling 
kenmerken. De bepalende elementen van 
de GVCs zijn ongeacht de sector;
- Fundamentele toepassingsgebieden:

- industrieel gebruik
- beroepsmatig gebruik
- gebruik door de consument

- manieren van blootstelling
- belangrijkste manieren van 

opname door de mens (via de mond, de 
luchtwegen of de huid)

- opname door het milieu (via lucht, 
water, bodem of biota)
- duur van de blootstelling

- eenmalig/kortstondig
- regelmatig
- voortdurend/langdurig

De gebruiks- en blootstellingscategorieën 
resulteren in navenante maatregelen voor 
risicobeheer.

Or. de
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Motivering

Gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn bedoeld om de processen in het kader van REACH 
aanzienlijk te vereenvoudigen, bijvoorbeeld de registratie en de communicatie in de 
productketen, alsmede de uitvoering van de veiligheidsbeoordeling, zonder daarbij afbreuk te 
doen aan de doelstellingen van REACH. 

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 1167
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) de in bijlage II opgenomen stoffen; a) de in bijlage II opgenomen stoffen.
(i) Definitie
In deze bijlage zijn stoffen opgenomen die 
van registratie zijn vrijgesteld. Hierbij gaat 
het om in de natuur voorkomende stoffen 
en mengsels die voornamelijk uit dergelijke 
stoffen bestaan, en die - zoals uit 
jarenlange ervaring is gebleken - duidelijk 
geen of zeer weinig risico's voor de 
gezondheid of het milieu meebrengen.
(ii) Herziening

(i) In het kader van de preregistratie 
voegt het ECA de stoffen toe onder deze 
definitie vallen.

(ii) Na de evaluatie voegt het ECA 
de stoffen toe die naar zijn mening geen of 
weinig risico's voor de gezondheid of het 
milieu meebrengen.

Or. sv

Motivering

Tot dusver is er geen definitie van de stoffen die in bijlage II worden opgenomen, zoals water 
of ascorbinezuur. Door een definitie op te nemen wordt de tekst duidelijker. Ook wordt een 
herziening mogelijk.

Ook al wordt in het wetgevingsproces vastgesteld welke stoffen er in bijlage II worden 
opgenomen, toch zal deze niet alle stoffen dekken. Daarom moet vroegtijdige herziening 
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mogelijk zijn, liefst al tijdens het registratieproces, naarmate er meer kennis wordt opgedaan. 
Zonder deze wijzigingen zullen stoffen nog lang moeten worden geregistreerd, ook al is het 
ECA ervan op de hoogte dat aan deze stoffen geen risico's kleven.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Amendement 1168
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De importeur van een preparaat laat 
de niet geregistreerde stof(fen) van een 
preparaat door het ECA registreren indien
a) deze in het preparaat voor ten minste een 
massaprocent aanwezig is/zijn of indien de 
grenswaarden voor gevaarlijke stoffen, die 
in Richtlijn 1999/45/EG zijn neergelegd, 
worden overschreven, en 
b) de totale hoeveelheid van elke niet 
geregistreerde stof 1 ton of meer per jaar 
bedraagt.

Or. de

Motivering

Om het doel van registratie te bereiken, en met name de kennis van chemicaliën te verbeteren, 
behoeven alleen de stoffen in een preparaat (mengsel of oplossing, bestaand uit twee of meer 
stoffen) te worden geregistreerd die nog niet geregistreerd zijn. Bij de registratieplicht moet 
rekening worden gehouden met de drempelwaarden van de preparatenrichtlijn en de 
drempelwaarde van 1 ton in deze titel van de ontwerpverordening. De plicht om stoffen te 
registreren die in preparaten aanwezig zijn, geldt overigens alleen voor importeurs. 
Formuleerders (producenten van preparaten) die in de EU gevestigd zijn, behoeven immers 
niets te registreren.

Amendement ingediend door Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Amendement 1169
Artikel 10, lid 2 bis

2 bis. a) In een consortium dat uitsluitend 
gegevens voor stoffen met een productie-
/invoerhoeveelheid van minder dan 10 ton 
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indient, betaalt elk lid een aandeel in de 
kosten dat overeenkomt met het aantal 
leden van het consortium.
b) In een consortium dat uitsluitend 
gegevens voor stoffen met een productie-
/invoerhoeveelheid van dezelfde klasse - 10 
tot 100 ton of 100 tot 1.000 ton - indient, 
betaalt elk lid een aandeel in de kosten dat 
overeenkomt met zijn hoeveelheid.
c) In een consortium dat gegevens voor 
stoffen met hoeveelheden uit verschillende 
klasse indient, betalen leden een aandeel in 
de kosten volgens onderstaande indeling:.

i) de kosten voor het indienen van 
gegevens voor de klasse 1 tot 10 ton betaalt 
elk lid naar verhouding van het aantal 
leden van het consortium;

ii) de kosten voor het indienen van 
gegevens voor de klasse 10 tot 100 ton 
betaalt elk lid waarvan de productie-
/invoerhoeveelheid ook binnen deze klasse 
ligt, naar verhouding van deze hoeveelheid;

iii) de kosten voor het indienen van 
gegevens voor de klasse 100 tot 1.000 ton 
betaalt elk lid waarvan de productie-
/invoerhoeveelheid ook binnen deze klasse 
ligt, naar verhouding van deze hoeveelheid;

iv) de kosten voor het indienen van 
gegevens voor de klasse 1.000 ton of meer 
betaalt elk lid waarvan de productie-
/invoerhoeveelheid ook binnen deze klasse 
ligt, naar verhouding van deze hoeveelheid;
d) De als uitgangspunt voor de opsplitsing 
van de kosten te gebruiken hoeveelheid van 
elk lid van een consortium gaat voorlopig 
uit van de hoeveelheid die bij de bindende 
oprichting van het consortium voor het 
desbetreffende lid van toepassing is. Zo 
nodig moet voor het genereren van 
gegevens dan ook een voorschot worden 
betaald.
De definitieve opsplitsing van de kosten 
gebeurt volgens de hoeveelheden die aan de 
officiële registratie ten grondslag liggen.
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Drie jaar na de registratie vindt een 
herziening van de opsplitsing van de kosten 
plaats. Hierbij wordt uitgegaan van de 
hoeveelheden die de leden gedurende die 
drie jaar gemiddeld vervaardigd of 
geïmporteerd hebben. Indien de opsplitsing 
van de kosten afwijkt van de bij de 
registratie berekende opsplitsing, wordt 
compensatie betaald. Er kan van een 
herziening worden afgezien indien alle 
leden hiermee akkoord gaan. 
e) De opsplitsing van de kosten wordt 
uitgevoerd door het ECA of een door hem 
benoemd onafhankelijk orgaan, of door 
een orgaan waarmee alle leden van het 
consortium instemmen.
f) Tot de volgens bovengenoemde regels op 
te splitsten kosten behoren ook de kosten 
die de administratie van het consortium 
meebrengt.
g) Zijn gegevens alleen nodig als gevolg 
van specifiek gebruik of andere specifieke 
omstandigheden, worden de kosten 
gedragen door het lid dat dit specifieke 
gebruik registreert of de andere specifieke 
omstandigheden veroorzaakt. Moeten 
verschillende leden specifieke gegevens 
indienen, vindt de opsplitsing van de kosten 
plaats volgens de regels in lid 1 t/m 3.
h) Indien leden van het consortium 
gegevens indienen waarover andere leden 
niet beschikken, maar die voor de 
registratie nodig zijn en door het ECA 
worden geaccepteerd, worden de fictieve 
kosten van dergelijke gegevens op het 
moment van vorming van het consortium 
berekend en aan de desbetreffende leden 
gecrediteerd. Compensatie vindt plaats in 
het kader van de definitieve of herziene 
opsplitsing van de kosten indien op het 
eerstgenoemde tijdstip nog niet zeker is of 
de gegevens worden geaccepteerd.
i) Na de registratie door het consortium 
kunnen andere fabrikanten/importeurs zich 
bij het consortium aansluiten; zij nemen 
deel aan de kosten alsof zij bij de registratie 
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al lid waren, met dien verstande dat deze 
later toegetreden leden een korting van 
10% van hun fictieve aandeel in de kosten 
ontvangen voor elk jaar dat verlopen is 
tussen de registratie en hun toetreding tot 
het consortium.

Or. de

Motivering

Verduidelijking van de opsplitsing van de kosten maakt het voor bedrijven gemakkelijker om 
een consortium te vormen.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 1170
Artikel 11, lid 1, letter a)

a) de in bijlage V vermelde informatie voor 
stoffen die in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

a) de in bijlage V vermelde informatie voor 
stoffen die in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar per fabrikant of importeur 
worden vervaardigd of ingevoerd;

Daarnaast wordt de in bijlage VI vermelde 
informatie vermeld. De Commissie kan bij 
de eerste, in art. 133, lid 3 genoemde 
herziening besluiten dat gewijzigde 
informatie-eisen overeenkomstig bijlage V 
van toepassing zijn in plaats van de eisen 
overeenkomstig bijlage VI, met name wat 
betreft de stoffen waarnaar in artikel 21, lid 
3 wordt verwezen.

Or. en

Motivering

De eisen voor stoffen in geringe hoeveelheden zijn te laag. Het is niet mogelijk te bepalen 
welk risico zij voor de gezondheid van de mens of het milieu meebrengen.
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Amendement ingediend door Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Amendement 1171
Artikel 13, lid 4, alinea 2

De beoordeling van de blootstelling en de 
risicokarakterisering moeten betrekking 
hebben op elk geïdentificeerd gebruik van de 
fabrikant of importeur.

De beoordeling van de blootstelling en de 
risicokarakterisering moeten betrekking 
hebben op elk geïdentificeerd gebruik van de 
fabrikant of importeur in de zin van artikel 
3, lid 25 in de vorm van gebruiks- en 
blootstellingscategorieën in de zin van 
artikel 3, lid 29 bis.

Or. de

Motivering

Gebruiks- en blootstellingscategorieën zijn bedoeld om de processen in het kader van REACH 
aanzienlijk te vereenvoudigen, bijvoorbeeld de registratie en de communicatie in de 
productketen, alsmede de uitvoering van de veiligheidsbeoordeling, zonder daarbij afbreuk te 
doen aan de doelstellingen van REACH. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1172
Artikel 21 bis (nieuw)

Kennisgeving van het voornemen 
gepreregistreerde stoffen niet te laten 
registreren
1. Indien de fabrikant of importeur van een 
stof, als zodanig of in een preparaat, niet 
voornemens is deze stof ter registratie aan 
te melden, stelt hij het ECA en de 
downstreamgebruikers hiervan in kennis.
2. De in lid 1 vermelde kennisgeving wordt 
uiterlijk gedaan:
a) 12 maanden voor de in artikel 21, lid 1 
genoemde termijn voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 1.000 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of geïmporteerd;
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b) 24 maanden voor de in artikel 21, lid 2 
genoemde termijn voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 100 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of geïmporteerd;
c) 36 maanden voor de in artikel 21, lid 3 
genoemde termijn voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 1 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of geïmporteerd;
3. Indien een fabrikant of importeur het 
ECA of een downstreamgebruiker niet in 
kennis heeft gesteld van zijn voornemen om 
een stof niet te laten registreren, moet hij 
registratie van deze stof aanvragen.

Or. en

Motivering

De huidige REACH-bepalingen hebben onder downstreamgebruikers de vrees doen ontstaan 
dat sommige of veel stoffen om economische redenen niet zullen worden geregistreerd. Mocht 
dit het geval zijn maken de huidige bepalingen het voor downstreamgebruikers moeilijk zich 
hierop voor te bereiden, aangezien zij dit mogelijk pas vernemen als de termijn voor 
registratie verstreken is. Er dient een nieuw artikel te worden ingevoegd, dat fabrikanten en 
importeurs verplicht downstreamgebruikers van tevoren in kennis te stellen van hun plannen. 
Op deze manier kunnen downstreamgebruikers met de fabrikanten of importeurs 
onderhandelen. Zij zijn wellicht bereid hogere prijzen te betalen om de nog hogere kosten van 
herformulering te vermijden, en aldus niet-registratie te voorkomen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1173
Artikel 49, lid 6

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

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

Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 

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

zestig dagen na de voorlegging een advies 
uit overeenkomstig artikel 81, lid 8. Het 
ECA zendt het advies aan de Commissie.

Or. de

Motivering

Door de bepaling inzake eenparigheid van stemmen te vervangen door een 
meerderheidsbesluit wordt de procedure vereenvoudigd en bespoedigd.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 1174
Artikel 64, lid 1

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

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

Or. de

Motivering

Het is onpraktisch om een maximumhoeveelheid vast te stellen. Beperkingen van de 
hoeveelheden moeten uitgaan van het gebruiksdoel.
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 1175
Artikel 72, lid 1, letter c)

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

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

Or. en

Motivering

Sluit aan bij amendementen die sterker gericht zijn op substitutie. Onderdeel van een pakket 
amendementen dat bedoeld is om het substitutiebeginsel en de zorgvuldigheidsplicht meer 
nadruk te geven. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 1176
Artikel 73, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het ECA kwijt zich met name, via 
zijn Comité risicobeoordeling, van de 
volgens titel VI  aan hem overdragen taken.

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 38. Het Comité 
risicobeoordeling is het orgaan dat zich bij uitstek van de taken van het ECA in verband met 
de beoordeling van stoffen moet kwijten.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1177
Artikel 75, lid 1

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

1. De raad van bestuur bestaat uit negen
door de Raad van de Europese Unie 
benoemde vertegenwoordigers van de 
lidstaten en negen door de Commissie 
benoemde vertegenwoordigers, waaronder 
ten minste drie vertegenwoordigers van de 
industrie.

Or. de

Motivering

De samenstelling van de raad van bestuur moet zorgvuldig worden gewogen. Er is geen 
enkele reden om zes vertegenwoordigers van de Commissie te benoemen en geen enkele 
vertegenwoordiger van de belanghebbende partijen die ook stemrecht heeft. Aangezien de 
raad van bestuur geen besluiten over individuele gevallen treft, is het onaanvaardbaar dat de 
belanghebbende partijen geen stemrecht zouden hebben.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1178
Artikel 78

De raad van bestuur stelt een stemreglement 
vast, waarin ook de voorwaarden waaronder 
een lid namens een ander lid kan stemmen 
worden opgenomen. De raad van bestuur 
besluit met een meerderheid van twee derde 
van alle leden met stemrecht.

De raad van bestuur stelt een stemreglement 
vast, waarin ook de voorwaarden waaronder 
een lid namens een ander lid kan stemmen 
worden opgenomen. De raad van bestuur 
besluit met een meerderheid van twee derde 
van alle leden.

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 75, lid 1.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1179
Artikel 81, lid 1

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

1. Elke lidstaat kan tot drie kandidaat-leden 
voor het Comité risicobeoordeling 
voordragen. De uitvoerend directeur stelt 
een lijst van kandidaat-leden op, die op de 
website van het ECA wordt gepubliceerd. 
De raad van bestuur benoemt de leden van 
het comité op grond van die lijst, waarbij 
gelet wordt op de grootst mogelijke 
geografische spreiding. De leden worden 
benoemd op grond van hun rol bij en 
ervaring met de regelgeving voor chemische 
stoffen en/of op grond van hun technische en 
wetenschappelijke deskundigheid op het 
gebied van de evaluatie van 
risicobeoordelingen van stoffen.

Or. de

Motivering

De raad van bestuur moet over enige vrijheid beschikken bij de keuze van de leden van het 
Comité risicobeoordeling hebben. Beperking van het aantal leden tot 25, zoals bij het Comité 
sociaal-economische analyse, is in dit geval niet praktisch, daar het Comité risicobeoordeling 
belangrijke taken op het gebied van beoordeling van stoffen overeenkomstig titel VI moet 
uitvoeren.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1180
Artikel 81, lid 2

2. Elke lidstaat kan kandidaat-leden van het 
Comité sociaal-economische analyse 
aanwijzen. De uitvoerend directeur stelt een 
lijst van kandidaat-leden op, die op de 
website van het ECA wordt gepubliceerd. 
De raad van bestuur benoemt de leden van 
het comité op grond van die lijst, waarbij 

2. Elke lidstaat kan tot drie kandidaat-leden
voor het Comité sociaal-economische 
analyse voordragen. De uitvoerend directeur 
stelt een lijst van kandidaat-leden op, die op 
de website van het ECA wordt gepubliceerd. 
De raad van bestuur benoemt de 25 leden 
van het comité op grond van die lijst, 
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van elke lidstaat die kandidaat-leden heeft 
aangewezen ten minste één lid wordt 
benoemd. De leden worden benoemd op 
grond van hun rol bij en ervaring met de 
regelgeving voor chemische stoffen en/of op 
grond van hun deskundigheid op het gebied 
van sociaal-economische analyse.

waarbij gelet wordt op de grootst mogelijke 
geografische spreiding. De leden worden 
benoemd op grond van hun rol bij en 
ervaring met de regelgeving voor chemische 
stoffen en/of op grond van hun 
deskundigheid op het gebied van sociaal-
economische analyse.

Or. de

Motivering

De raad van bestuur moet over enige vrijheid beschikken bij de keuze van de leden van het 
Comité sociaal-economische analyse. Voorts moet het maximumaantal leden van deze 
comités worden aangegeven, waarbij elke lidstaat evenwel de mogelijkheid moet hebben om 
ten minste één vertegenwoordiger te benoemen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1181
Artikel 85, lid 3

3. De voorzitter, de andere leden en de 
plaatsvervangers worden op grond van hun 
relevante ervaring en deskundigheid op het 
gebied van de veiligheid van chemische 
stoffen, natuurwetenschappen of wettelijke 
en gerechtelijke procedures door de raad van 
bestuur benoemd op basis van een door de 
Commissie vastgestelde lijst van 
gekwalificeerde kandidaten.

3. De voorzitter, de andere leden en de 
plaatsvervangers worden door de raad van 
bestuur benoemd op basis van een lijst van 
gekwalificeerde kandidaten die door de 
Commissie wordt opgesteld na een 
openbare selectie die wordt aangekondigd 
door publicatie van een oproep aan 
belangstellenden in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en in andere 
persorganen of op het internet. De leden 
van de kamer van beroep worden gekozen 
op grond van hun relevante ervaring en 
deskundigheid op het gebied van de 
veiligheid van chemische stoffen, 
natuurwetenschappen of wettelijke en 
gerechtelijke procedures door de raad van 
bestuur benoemd op basis van een door de 
Commissie vastgestelde lijst van 
gekwalificeerde kandidaten. Ten minste één 
lid van de kamer van beroep moet over 
ervaring op het gebied van gerechtelijke 
procedures beschikken.
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Or. de

Motivering

Gelet op de taken van de kamer van beroep moet ten minste één lid over ervaring op het 
gebied van gerechtelijke procedures beschikken. Gezien de aard van deze taken is een 
transparante procedure voor de voordracht van kandidaten nodig.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1182
Artikel 106

Omwille van de transparantie stelt de raad 
van bestuur op grond van een voorstel van 
de uitvoerend directeur en in overleg met de 
Commissie regels vast voor de 
beschikbaarstelling aan het publiek van niet-
vertrouwelijke regelgevings- en 
wetenschappelijke of technische informatie 
in verband met de veiligheid van chemische 
stoffen.

Omwille van de transparantie stelt de raad 
van bestuur op grond van een voorstel van 
de uitvoerend directeur en in overleg met de 
Commissie regels vast en houdt hij een 
register bij voor de beschikbaarstelling aan 
het publiek van regelgevings- en 
wetenschappelijke of technische informatie 
in verband met de veiligheid van chemische 
stoffen overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1049/2001.

Het reglement van orde van het ECA, zijn 
comités en werkgroepen is voor het publiek 
in te zien bij het ECA en op de website van 
het ECA.

Or. de

Motivering

De transparantie van de werkzaamheden van het ECA dient nauwkeuriger te worden 
omschreven.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1183
Artikel 116, lid 1, letter c)
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c) in voorkomend geval, de naam van de 
stof volgens de Einecs;

schrappen

Or. de

Motivering

Gegevens over stoffen op de EINECS-lijst zijn reeds openbaar. Zij moeten niet in een andere 
databank worden overgenomen. Hierdoor wordt dubbel werk voorkomen.
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HERZIEN AMENDEMENT NR. 433.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 433/rev.
Artikel 6

1. De producent of importeur van 
voorwerpen dient voor elke in die
voorwerpen opgenomen stof een registratie 
bij het ECA in als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

1. De producent of importeur van 
voorwerpen dient voor elke in de
voorwerpen opgenomen stof een registratie 
bij het ECA in als voor elke stof aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig, 
waarbij elk soort voorwerp afzonderlijk 
wordt beoordeeld;

a) de hoeveelheid stof overschrijdt in 
elk voorwerp 1 ton per jaar per producent of 
importeur;

a bis) de concentratie van de stof 
overschrijdt 0,1% in elk bestanddeel van 
elk voorwerp;

b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;

b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;

c) de stof zal bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrijkomen.

c) voor de stof geldt geen vrijstelling van de 
registratieplicht.

2. De producent of importeur van 
voorwerpen geeft het ECA overeenkomstig 
lid 3 kennis van elke in die voorwerpen 
opgenomen stof als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of 
is ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
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ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de 
stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu.

3. Indien aan de voorwaarden van 
lid 2 is voldaan, wordt de volgende 
informatie in de overeenkomstig artikel 108 
door het ECA gespecificeerde structuur 
meegedeeld:

a) de identiteit en de contactgegevens 
van de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de 
vormen van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

4. Het ECA kan besluiten nemen 
waarbij producenten of importeurs van 
voorwerpen worden verplicht elke in die 
voorwerpen opgenomen stof waarvan 
overeenkomstig lid 3 kennis is gegeven, 
overeenkomstig deze titel te registreren.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van 
toepassing op stoffen die al voor dat gebruik 
zijn geregistreerd door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

5. Lid 1 is niet van toepassing op 
stoffen die al voor dat gebruik zijn 
geregistreerd door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

5 bis. Voorwerpen die niet aan de eisen van 
lid 1 voldoen, mogen niet worden 
vervaardigd noch geïmporteerd.

6. De leden 1 tot en met 4 zijn drie 
maanden na de in artikel 21, lid 3, 
vastgestelde termijn van toepassing.

6. Op lid 1 zijn de in artikel 21, leden 1 t/m 
3 bedoelde termijnen van toepassing.

7. Maatregelen ter uitvoering van de 
leden 1 tot en met 6 worden volgens de in 
artikel 130, lid 3, bedoelde procedure 



PE 357.888v01-00 22/23 AM\566816NL.doc

NL

vastgesteld.

Or. de

Motivering

Artikel 6 biedt in de versie van het Commissievoorstel slechts weinig bescherming van de in 
de Europese Unie gevestigde verwerkende industrie tegenover onbillijke concurrentie uit 
derde landen. Aangezien een vergelijkbaar geïmporteerd product aan lagere eisen moet 
voldoen, is het niet alleen goedkoper, maar wordt het bovendien wellicht met gebruikmaking 
van een bredere scala aan grondstoffen vervaardigd.

De amendementen zorgen voor rechtvaardige randvoorwaarden voor bedrijven binnen en 
buiten de EU en waarborgen maximale bescherming van de menselijke gezondheid en het 
milieu.
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CORRIGENDUM

DE VOLGENDE AMENDEMENTEN WERDEN TEVENS INGEDIEND DOOR:

Amendement 184 (artikel 1, lid 3 bis (nieuw) Anders Wijkman
Amendement 740 (artikel 37, alinea -1 (nieuw) Anne Laperrouze
Amendement 403 (artikel 4, lid 1) Anne Laperrouze
Amendement 565 (artikel 18) Erna Hennicot-Schoepges


