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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 51
Rechtsgrondslag

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, met name op artikel 
95, en artikel 175, lid 1, met betrekking tot 
Titel VII inzake vergunningen en Titel VIII 
inzake beperkingen,

Or. en

Motivering

De verordening is gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag, dat de bepalingen inzake de 
interne markt bevat. De hoofddoelstelling van de titels inzake vergunningen en beperkingen 
van de verordening is de bescherming van het milieu. De juiste rechtsgrondslag voor deze 
titels is derhalve artikel 175, lid 1, van het Verdrag.
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Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 52
Overweging 2 bis (nieuw)

2 bis. Niettemin is het waarborgen van een 
hoog niveau van bescherming van het 
milieu de hoofddoelstelling van bepaalde 
delen van de verordening en is artikel 175, 
lid 1, de rechtsgrondslag.

Or. en

Motivering

Artikel 175, lid 1, dat betrekking heeft op bescherming van het milieu, wordt als 
rechtsgrondslag toegevoegd en dit moet ook in de overwegingen worden weergegeven.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 53
Overweging 2 ter (nieuw)

2 ter. Vrouwen accumuleren net als 
mannen tijdens hun leven synthetische 
chemicaliën, zodat een vrouw op het 
ogenblik dat zij zwanger wordt, een 
mengeling van ongewenste chemicaliën in 
haar lichaam heeft, waaraan het 
ongeboren kind ongewild wordt 
blootgesteld. 

Or. en

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 54
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 

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen van 
beperkte duur voor het in de handel brengen 
en gebruiken van zeer zorgwekkende stoffen 
als geen bruikbare alternatieve stoffen of 
technieken bestaan, het gebruik van 
dergelijke stoffen om sociaal- economische 
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gerechtvaardigd kan worden. redenen kan worden gerechtvaardigd en de 
risico's van het gebruik ervan afdoende 
beheerst zijn. 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om het vervangingsbeginsel te koppelen aan de verlening van een 
vergunning.

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 55
Overweging 34 bis (nieuw)

(34 bis) Een betere coördinatie van de 
middelen op communautair niveau draagt 
bij tot de verdieping van de 
wetenschappelijke kennis die onontbeerlijk 
is voor de ontwikkeling van alternatieve 
methoden voor proeven op gewervelde 
dieren. Het is in dit verband essentieel dat 
de Gemeenschap haar inspanningen blijft 
verhogen en de nodige maatregelen neemt, 
vooral via het zevende kaderprogramma 
voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling, om het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van nieuwe alternatieve 
methoden zonder het gebruik van dieren te 
bevorderen. 

Or. en

Motivering

Ter herinnering aan de verplichting van de Gemeenschap om alternatieve methoden voor 
dierproeven te ontwikkelen, die reeds was vastgelegd in richtlijn 2003/15/EG inzake 
cosmetische producten.

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 56
Overweging 41 bis (nieuw)
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(41 bis) Met de ontwikkeling van een 
passend en coherent voorlichtingssysteem 
wordt ervoor gezorgd dat consumenten de 
informatie en adviezen krijgen die zij nodig 
hebben om de risico's die verbonden zijn 
met het gebruik van chemische stoffen, 
preparaten of daarvan afgeleide producten 
op een veilige en effectieve wijze te kunnen 
beheersen. Ook dient de mogelijkheid van 
aanvullende informatievoorziening via 
websites te worden onderzocht, teneinde 
tegemoet te komen aan het recht van 
consumenten om geïnformeerd te worden 
over de producten die zij gebruiken. 

Or. en

Motivering

Om correcte informatie te garanderen.

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 57
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 

(52) Met het oog op een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, met name van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, en het milieu moeten
stoffen met zeer zorgwekkende 
eigenschappen worden vervangen door 
stoffen die geen gevaar voor de menselijke 
gezondheid en het milieu vormen. Is dat 
niet zo, dan kan het gebruik van stoffen met 
zeer zorgwekkende eigenschappen 
uitsluitend worden toegestaan voor een 
beperkte periode 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 
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vergunningsinstantie is. beschermingsniveau moeten zorgen, is het 
passend dat de Commissie de 
vergunningsinstantie is.

Or. en

Motivering

Om vervanging aan te moedigen moeten de regels duidelijk zijn voor zowel bedrijven als 
gebruikers.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 58
Overweging 79

(79) Binnen het ECA moet een kamer van 
beroep worden opgericht om de 
marktdeelnemers die gevolgen ondervinden 
van de besluiten van het ECA in staat te 
stellen hun wettelijke recht van beroep uit te 
oefenen.

(79) Binnen het ECA moet een kamer van 
beroep worden opgericht om degenen met 
een legitiem belang die gevolgen 
ondervinden van de besluiten van het ECA 
in staat te stellen hun recht van beroep uit te 
oefenen.

Or. el

Motivering

De omschrijving "degenen met een legitiem belang" is ruimer dan de term 
"marktdeelnemers".

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 59
Overweging 90 bis (nieuw)

(90 bis) Met behulp van REACH moeten 
burgers, werknemers en consumenten erop 
kunnen vertrouwen dat elk in de 
Gemeenschap in de handel gebracht 
product veilig is en dat er in het bijzonder 
voor kwetsbare groepen geen gevaar 
bestaat van blootstelling aan chemische 
stoffen in hoeveelheden of samenstellingen 
die een risico vormen voor hun gezondheid 
of voor het milieu. 
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Or. en

Motivering

Producten die ter verkoop worden aangeboden, moeten veilig zijn voor de consument. Dat is 
de garantie die REACH moet geven.

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 60
Overweging 91 bis (nieuw)

(91 bis) De Commissie onderzoekt de 
wenselijkheid een Europees kwaliteitsmerk 
in te voeren met het oog op de identificatie 
en promotie van voorwerpen die gedurende 
de gehele productiecyclus met 
inachtneming van de uit onderhavige 
verordening voortvloeiende verplichtingen 
zijn vervaardigd. 

Or. en

Motivering

Het aanbrengen van een merk op de voorwerpen biedt de mogelijkheid de actoren die de uit 
deze verordening voortvloeiende verplichtingen hebben nageleefd, te identificeren en aan te 
moedigen.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 61
Overweging 93

(93) Voor de doeltreffende werking van het 
bij deze verordening opgerichte systeem is 
bij de handhaving een goede samenwerking 
en coördinatie tussen de lidstaten, het ECA 
en de Commissie nodig.

(93) Voor de doeltreffende werking van het 
bij deze verordening opgerichte systeem is 
bij de handhaving een goede samenwerking 
en coördinatie tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten, het ECA en de 
Commissie nodig.

Or. el

Motivering

Goede samenwerking en coördinatie tussen het ECA, de Commissie en de bevoegde 
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autoriteiten van de lidstaten is nodig voor een doelmatig toezicht op de toepassing van de 
wetgeving. 

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 62
Overweging 101 bis (nieuw)

(101 bis) Deze verordening geldt onder 
voorbehoud van de algemene richtlijn 
92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 
1992 inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie (tiende bijzondere 
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG)1 en de bijzondere 
richtlijn  98/24/EG van de Raad van 7 april 
1998 betreffende de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van 
werknemers tegen risico's van chemische 
agentia op het werk (14e bijzondere 
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG)2. Richtlijn 98/24/EG 
blijft de centrale wettelijke regeling voor de 
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van werknemers tegen risico's 
van chemische stoffen op het werk. De 
lidstaten en de sociale partners worden 
opgeroepen om te zorgen voor een 
doelmatiger toepassing en een doelmatiger 
controle van richtlijn 98/24/EG. 

__________
1 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.
2 PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.

Or. el

Motivering

In de onderhavige richtlijn moet eveneens rekening worden gehouden met de algemenere 
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richtlijn inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie. 

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 63
Artikel 1, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Deze verordening is gericht op een 
hoog niveau van bescherming en is 
gebaseerd op het beginsel van preventief 
handelen, het beginsel dat milieu-
aantastingen bij voorrang aan de bron 
dienen te worden bestreden, en het beginsel 
dat de vervuiler betaalt. 

Or. en

Motivering

Deze tekst komt overeen met de formulering van artikel 174, lid 2, van het Verdrag, waarin de 
basisbeginselen voor de milieuwetgeving zijn vastgelegd. REACH is een belangrijk onderdeel 
van deze wetgeving.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 64
Artikel 2, lid 2, letter d bis) (nieuw)

d bis) de Gemeenschapswetgeving op het 
gebied van milieu.

Or. en

Motivering

REACH is niet bedoeld voor de harmonisatie van de regels inzake de bescherming van 
werknemers (letters a), b) en c) en de Gemeenschapswetgeving inzake het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. REACH zorgt voor informatie over stoffen ter ondersteuning van de 
regelgeving inzake de bescherming van werknemers en de Gemeenschapswetgeving inzake 
het vervoer van gevaarlijke stoffen, die onveranderd van kracht blijven. Hetzelfde geldt voor 
de Gemeenschapswetgeving op het gebied van milieu, die bijgevolg moet worden toegevoegd. 
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Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 65
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Deze verordening is van toepassing 
op alle stoffen, voorwerpen en preparaten 
die worden geïmporteerd in de Europese 
Unie. 
Deze verordening mag op geen enkele wijze 
aanleiding zijn voor verschillen in de 
behandeling tussen stoffen, voorwerpen en 
preparaten die zijn vervaardigd in de 
Europese Unie en stoffen, voorwerpen en 
preparaten die zijn vervaardigd in derde 
landen maar op het grondgebied van de 
Europese Unie in de handel worden 
gebracht.
De Europese Commissie komt met 
richtsnoeren om de toepassing van deze 
regel te waarborgen. 

Or. it

Motivering

Het REACH-systeem zoals gepresenteerd door de Commissie biedt slechts beperkte 
bescherming voor de Europese fabrikanten tegen oneerlijke concurrentie uit niet-EU-landen. 
In de huidige EU-wetgeving zijn parameters opgenomen die voor Europese fabrikanten van 
chemische stoffen veel strenger zijn. Voor importeurs van voorwerpen in de Europese Unie 
dienen dezelfde regels te gelden als voor Europese fabrikanten. Met dit amendement wordt 
beoogd te komen tot een evenwichtig regelgevingskader voor zowel Europese als niet-
Europese fabrikanten.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 66
Artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. Onder kwetsbare populaties wordt 
verstaan: vatbare personen waaronder 
begrepen pasgeborenen, zuigelingen, 
kinderen, zwangere vrouwen, moeders in 
de kraamtijd, bejaarden en personen met 
bijzondere behoeften. 



PE 359.876v01-00 10/29 AM\568623NL.doc

NL

Or. el

Motivering

De term "kwetsbare populaties" moet ook vrouwen in de kraamperiode omvatten.   

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 67
Artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. Kwetsbare bevolkingsgroepen 
betekent vatbare personen zoals 
pasgeborenen, zuigelingen, kinderen, 
zwangere vrouwen, zogende moeders, 
mensen met een zwakke gezondheid en een 
zwak immuunsysteem, ouderen, mensen 
met individuele genetische gevoeligheden 
en andere aangewezen groepen die zorg 
behoeven;

Or. en

Motivering

Een definitie van kwetsbare bevolkingsgroepen is van essentieel belang om te waarborgen dat 
gevoelige bevolkingsgroepen in kaart worden gebracht en maatregelen kunnen worden 
genomen om de risico's en blootstelling voor deze groepen te beperken.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 68
Artikel 3, definitie 29 bis (nieuw)

29 bis. kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn kleine en middelgrote 
ondernemingen zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling nr. 2003/361/EG van 6 mei 
20031. 
__________
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. it
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Motivering

Voor een correcte tenuitvoerlegging van de verordening is het noodzakelijk een definitie op te 
nemen van kleine en middelgrote ondernemingen, daar dit zeer kwetsbare deelnemers zijn in 
de procedure. Dit amendement houdt verband met de andere amendementen op de artikelen 
in Titel I: Algemene aspecten.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 69
Artikel 5, lid 4, alinea 1 bis (nieuw)

De hoogte van de vergoeding staat in 
verhouding tot het type registratiedossier.

Or. it

Motivering

Om de KMO's tegemoet te komen, moet de hoogte van de vergoeding die het ECA voor de 
registratie vaststelt, in verhouding staan tot de gegevens die worden verstrekt voor de 
registratie van een stof. Dit amendement hangt samen met de andere amendementen op 
artikelen in titel II: Registratie van stoffen.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 70
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Alle voor de registratie benodigde 
gegevens worden gecontroleerd op 
volledigheid en kwaliteit door een 
onafhankelijke instantie alvorens zij bij het 
ECA worden ingediend, en het 
controlerapport wordt  bij de 
registratieaanvraag aan  het ECA 
voorgelegd.

Or. el

Motivering

Omdat er op dit moment geen verplichte beoordeling van de kwaliteit en volledigheid van de 
registratiedossiers bestaat, is het van vitaal belang dat een onafhankelijke controle 
plaatsvindt voordat de documenten worden ingediend, zodat de nauwkeurigheid van de 
registratiedossiers wordt gewaarborgd.
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Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 71
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Kennisgeving van stoffen in geringe 

hoeveelheden
1. Elke fabrikant of importeur die een stof 
in hoeveelheden tussen 10 kg en 1 ton per 
jaar vervaardigt respectievelijk invoert, doet 
voor die stof kennisgeving bij het ECA.
2. Deze kennisgeving bevat in de 
overeenkomstig artikel 108 door het ECA 
gespecificeerde structuur alle onderstaande 
informatie, voorzover de fabrikant deze 
zonder bijkomende proeven kan 
verstrekken:
a) de identiteit van de fabrikant 
overeenkomstig punt 1 van bijlage IV;
b) de identiteit van de stof overeenkomstig 
punt 2.1 van bijlage IV;
c) de indeling van de stof;
d) eventueel beschikbare bestaande 
informatie over de fysisch-chemische en de 
voor de menselijke gezondheid en het 
milieu relevante eigenschappen van de stof.

Or. en

Motivering

Er moet een eenvoudig kennisgevingsvoorschrift worden toegevoegd voor stoffen in 
hoeveelheden tussen 10 kg en 1 ton per jaar om eindelijk inzicht te krijgen in het geheel van 
stoffen die momenteel worden vervaardigd, en in de daarover beschikbare kennis. Zoals 
REACH nu is opgezet, zouden we slechts informatie hebben over zo'n 30 000 stoffen die in 
hoeveelheden van meer dan 1 ton worden vervaardigd. Op de EINECS-lijst staan echter meer 
dan 100 000 bestaande stoffen.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 72
Artikel 6, lid 1, letter a)
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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 stof is in totale hoeveelheden van meer 
dan 1 ton per jaar per producent of importeur 
in die voorwerpen aanwezig, en

Or. en

Motivering

Er is geen definitie van soort voorwerp opgenomen, zodat het gebruik van deze formulering 
alleen rechtsonzekerheid creëert.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 73
Artikel 6, lid 1, letter c)

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

c) het vrijkomen van de stof is een specifiek 
ontworpen functie van het voorwerp bij 
normale en redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden; en

Or. en

Motivering

Met de nieuwe formulering wordt de werkingssfeer van de bepaling duidelijker gedefinieerd.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 74
Artikel 6, lid 1, letter c bis) (nieuw)

d bis) de stof is in het voorwerp aanwezig in 
een concentratie die gelijk is aan of hoger 
dan de laagste van de volgende waarden:
- de concentraties vermeld in bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG, of
- de concentraties vermeld in deel A en B 
van bijlage II bij Richtlijn 1999/45/EG, 
indien in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG 
geen concentratiegrens is vermeld voor de 
stof in preparaten,
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- 0,1% indien de stof aan de criteria in 
bijlage XII voldoet.

Or. en

Motivering

Doordat kwantitatieve criteria ontbreken, moet met de aanwezigheid van sporen van een 
geregistreerde stof rekening worden gehouden. De autoriteiten konden de aanwezigheid van 
sporen van stoffen in producten die in de EU worden ingevoerd, niet controleren. Invoering 
van een drempelwaarde is voor de werkbaarheid absoluut noodzakelijk. De aangifte blijft 
beperkt tot stoffen waarvan de concentratie boven de drempel ligt. Dit sluit aan bij de huidige 
preparatenrichtlijn (1999/45/EG) en bij het REACH-project zelf (art. 13, lid 2 en art. 53, lid 
7). In art. 13, lid 2 en art. 53, lid 7 worden de voorgestelde drempelwaarden al gebruikt.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 75
Artikel 6, lid 5

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. 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 of overeenkomstig titel III 
zijn vrijgesteld van de 
registratieverplichting.

Or. en

Motivering

Zo sluit de bepaling aan bij de registratievoorschriften voor stoffen en stoffen in preparaten 
die van toepassing zijn op EU-fabrikanten van voorwerpen.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 76
Artikel 6, leden 2, 3 en 4

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 

schrappen
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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, 
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.

Or. en

Motivering

De leden 2 tot 4 zijn noch werkbaar, noch handhaafbaar. De voorschriften zijn te vaag 
(bijvoorbeeld "is ervan in kennis gesteld" en "waarschijnlijk (…) zal vrijkomen").
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Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 77
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Europees kwaliteitsmerk

Vóór …. * legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor en, eventueel, een wetsvoorstel 
over de invoering van een Europees 
kwaliteitsmerk met het oog op de 
identificatie en promotie van voorwerpen 
die gedurende de gehele productiecyclus 
met inachtneming van de uit onderhavige 
verordening voortvloeiende verplichtingen 
zijn vervaardigd. 
* Twee jaar na de inwerkingtreding van 
onderhavige verordening.

Or. en

Motivering

Een merk voor voorwerpen zou het mogelijk maken om die marktdeelnemers te identificeren 
en te promoten die hun verplichtingen uit hoofde van onderhavige richtlijn zijn nagekomen.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 78
Artikel 10, lid 1, alinea 1

1. Wanneer een stof in de Gemeenschap 
door twee of meer fabrikanten zal worden 
vervaardigd en/of door twee of meer 
importeurs zal worden ingevoerd, kunnen zij 
met het oog op de registratie een consortium 
vormen. Delen van de registratie worden 
overeenkomstig de tweede, derde en vierde 
alinea ingediend door één fabrikant of 
importeur, die met de goedkeuring van de 
overige fabrikanten en/of importeurs 
namens hen optreedt.

1. Wanneer een stof in de Gemeenschap 
door twee of meer fabrikanten zal worden 
vervaardigd en/of door twee of meer 
importeurs zal worden ingevoerd, kunnen zij 
met het oog op de registratie een consortium 
vormen.

Gezamenlijk gebruik van gegevens is 
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verplicht; dit geldt niet alleen voor 
gegevens die afkomstig zijn van proeven 
met gewervelde dieren, maar voor alle 
proeven die voor de registratie vereist zijn.
Tevens moet de vorming van 
publiekrechtelijke consortia of gemengde 
publiek-private consortia worden 
gestimuleerd om de toegang van KMO's en 
hun organisaties te waarborgen.

Or. it

Motivering

Dit amendement wordt verantwoord door het feit dat de registratieprocedure moet worden 
vereenvoudigd, vooral met het oog op de beperking en rationalisering van de kosten voor 
KMO's. Het is ook bedoeld om de KMO's en hun organisaties toegang te garanderen tot 
consortia, mede om het misbruik van machtsposities te voorkomen.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 79
Artikel 10, lid 2

2. Elke registrant die lid van een consortium 
is, betaalt slechts een derde van de
registratievergoeding.

2. Elke registrant die lid van een consortium 
is, betaalt een registratievergoeding die naar 
evenredigheid wordt vastgesteld volgens 
criteria van het ECA.

Or. it

Motivering

Het ECA moet evenredigheidscriteria voor de registratievergoeding vaststellen, mede om 
tegemoet te komen aan de KMO's, die zwaar door deze nieuwe regelgeving worden. Het moet 
bij de vaststelling van de vergoeding mede rekening houden met de omvang van de registrant 
en met de geproduceerde/geïmporteerde hoeveelheden.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 80
Artikel 17, lid 2

2. Elke registrant die lid van een consortium 
is, betaalt slechts een derde van de 

2. Elke registrant die lid van een consortium 
is, betaalt slechts een redelijk deel van de 
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vergoeding. vergoeding.

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald 
aan de hand van criteria die door het ECA 
worden vastgesteld en waarin ook rekening 
wordt gehouden met de vervaardigde c.q. 
ingevoerde hoeveelheden.

Or. it

Motivering

Om de KMO's tegemoet te komen, moet het ECA bij de vaststelling van de 
registratievergoeding ook rekening houden met de omvang van de registranten en de 
vervaardigde c.q. ingevoerde hoeveelheden.

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 81
Artikel 21, lid 1, letter a)

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld en na de inwerkingtreding van 
deze verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar per 
fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd;

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld of waarvan bekend is dat zij 
persistent en bioaccumulerend zijn, en na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ten minste eenmaal, in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd;

Or. en

Motivering

De eerste termijn voor de registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen, zoals in het kader 
van REACH wordt voorgesteld, geldt voor chemische stoffen die geproduceerd worden in 
hoeveelheden van meer dan 1000 ton en CMR-stoffen (kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting) in de categorieën 1 en 2. Om alle meest problematische 
stoffen eerst aan te pakken moeten stoffen die persistent en bioaccumulerend zijn, aan deze 
eerste fase worden toegevoegd. Het gaat om kenmerken die gemakkelijk kunnen worden 
vastgesteld in het kader van de preregistratie. 
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Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 82
Artikel 31 bis (nieuw)

Artikel 31 bis
Verplichting om informatie over

stoffen in voorwerpen te verstrekken
Downstreamgebruikers die in een voorwerp 
een stof of preparaat opnemen waarvoor 
een veiligheidsinformatieblad is opgesteld, 
en degenen die vervolgens dat voorwerp 
behandelen of verder verwerken, doen het 
veiligheidsinformatieblad toekomen aan 
alle ontvangers van het voorwerp of een 
daarvan afgeleid voorwerp. Een consument 
is geen ontvanger.
Consumenten hebben het recht de 
fabrikant of importeur om informatie te 
verzoeken over de stoffen die aanwezig zijn 
in een door hem vervaardigd of 
geïmporteerd voorwerp. De fabrikant of 
importeur reageert binnen 15 werkdagen.

Or. en

Motivering

De fabrikanten van voorwerpen, de detailhandel en consumenten moeten kunnen nagaan of 
bepaalde stoffen in het uiteindelijke voorwerp aanwezig zijn, en zo nodig op zoek gaan naar 
veiliger alternatieven. Er wordt een termijn van 15 dagen gesteld in navolging van de vaste 
reactietijd in Verordening 1049/2001 inzake de toegang tot documenten van de EG-
instellingen.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 83
Artikel 52

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

Deze titel heeft tot doel de goede werking 
van de interne markt te waarborgen en te 
verzekeren dat :
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a)zeer zorgwekkende stoffen worden 
vervangen door geschikte stoffen of 
technieken waarvan is aangetoond dat zij 
minder gevaarlijk zijn, of
b)indien vervanging van zeer zorgwekkende 
stoffen niet mogelijk is, en hun 
maatschappelijk nut hun gevaarlijkheid 
compenseert: er afdoende en frequente 
controles plaatsvinden, terwijl de research 
naar hun toekomstige vervanging wordt 
voortgezet.

Or. el

Motivering

De gezondheid van de mens of het milieu kan alleen  worden beschermd als  de vervanging 
van zeer zorgwekkende stoffen het doel van deze titel is. Bij vervanging van bijzonder 
gevaarlijke stoffen  moet zijn aangetoond  dat van de daarvoor geschikte vervangende stoffen 
minder gevaar uitgaat. De noodzaak van preventief optreden moet van nature leiden tot 
vervanging van gevaarlijke chemische stoffen. 

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 84
Artikel 58, lid 3, alinea 2

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

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

Or. it

Motivering

Er zijn geen criteria voor de definitie van "ernstig en direct" risico. Daarom moet de 
Commissie besluiten, op grond van criteria die aan de reële omstandigheden zijn aangepast, 
wanneer zij tijdens de herziening de vergunning zal opschorten, wijzigen of intrekken.
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Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 85
Artikel 70, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Indien voor een stof reeds de regeling 
in bijlage XVI geldt, en indien aan de 
voorwaarden van artikel 65 is voldaan, stelt 
de Commissie binnen drie maanden na 
ontvangst van het advies van het Comité 
sociaal-economische analyse, of, indien dit 
eerder is, na het verstrijken van de 
krachtens artikel 68 gestelde termijn indien 
dat comité geen advies uitbrengt, een 
ontwerp tot wijziging van bijlage XVI op.
Wanneer de ontwerpwijziging met geen van 
de adviezen van het ECA overeenstemt, 
geeft de Commissie een uitvoerige 
toelichting op de redenen voor de 
verschillen.
Indien voor een stof niet de regeling in 
bijlage XVI geldt, dient de Commissie 
binnen de gestelde termijn bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel in tot 
wijziging van bijlage XVI.

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 86
Artikel 73, lid 1

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

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

overeenkomstig deze verordening aan het 
ECA worden voorgelegd. In dit soort 
gevallen zijn de besluiten van het ECA 
juridisch bindend.

Or. it

Motivering

Via deze wijziging moet de rol worden verduidelijkt van het Agentschap als regelgevend 
lichaam dat besluiten neemt zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie over het 
operationele kader van Europese regelgevende agentschappen (COM(2002)0718). De 
wijziging is ook nodig om een rechtsvacuüm te voorkomen, dat zou leiden tot 
rechtsonzekerheid.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 87
Artikel 75, lid 1

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

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

Or. it

Motivering

De samenstelling van de raad van bestuur moet zorgvuldig worden uitgebalanceerd. Het is 
van wezenlijke betekenis de betrokkenheid van alle instellingen te waarborgen - vandaar de 
raadpleging van het Europees Parlement - en tegelijkertijd moet worden gezorgd voor de 
permanente aanwezigheid van leden die gelijkelijk gekozen zijn uit verenigingen die de 
consument, kwetsbare groepen, de bedrijfstak (grote ondernemingen) en het MKB 
vertegenwoordigen, d.w.z. alle belanghebbenden in de chemische sector. De invoeging van 
kwetsbare groepen sluit aan bij de amendementen van Hiltrud Breyer. Bedoeld zijn groepen 
die in het bijzonder zijn blootgesteld, zoals zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen, 
moeders die borstvoeding geven en ouderen.
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Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 88
Artikel 117

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

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

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

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

b) de derde beschermt de vertrouwelijke 
informatie zoals wederzijds 
overeengekomen.

b) de derde beschermt de vertrouwelijke 
informatie zoals wederzijds 
overeengekomen.

Or. it

Motivering

Om frauduleus gebruik van informatie te vermijden, moet duidelijk worden aangegeven dat 
artikel 117 ("Samenwerking") alleen betrekking heeft op nationale en internationale 
regeringsinstanties.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 89
Artikel 122, alinea 1 bis (nieuw)

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

Or. it
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Motivering

Het beheer van het REACH-systeem vraagt om een geharmoniseerde implementatie van de 
bepalingen in de hele interne markt en om een effectief controlesysteem. Het ECA moet 
derhalve bevoegd zijn de lidstaten op te roepen controles te verrichten en maatregelen te 
nemen. 

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 90
Artikel 123, lid 1

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

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

Or. it

Motivering

Het alleen aan de lidstaten overlaten om een systeem van sancties vast te stellen, leidt tot 
verschillende sancties in de Unie. REACH kan alleen succesvol zijn en de sancties alleen 
doeltreffend, indien er sprake is van een geharmoniseerd systeem van sancties en van een 
geharmoniseerde implementatie.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 91
Artikel 125

De lidstaten mogen de vervaardiging, de 
invoer, het in de handel brengen of het 
gebruik van een stof als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp die valt binnen het 

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

verordening, en in voorkomend geval aan 
communautaire besluiten die zijn vastgesteld 
ter uitvoering van deze verordening, niet 
verbieden, beperken of belemmeren om 
redenen zoals bedoeld in deze verordening.

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 92
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, in de natuur 
voorkomende stoffen en materialen die 
daarvan door mineralogische (zoals 
omschreven in richtlijn 2003/96/EG1 van 
de Raad) of fysische omzettingsprocessen 
zijn afgeleid.

__________
1 PB L 283/51 van 31.10.2003, blz. 51.

Or. en

Motivering

De belangrijkste grondstoffen voor de organische chemische sector (aardgas, ruwe olie, 
kolen) zijn van de registratieplicht vrijgesteld. Het voorschrift dat mineralen, ertsen en in de 
natuur voorkomende stoffen moeten worden geregistreerd, als zij aan de criteria voor de 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG voldoen, is disproportioneel. 

De verwerking van ertsen gebeurt uitsluitend door beroepslui en het publiek komt er nooit 
mee in contact. Mogelijke milieurisico's van mineralen en ertsen worden gedekt door de 
IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control, geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging) en mogelijke gezondheidsrisico's door de bestaande EU-
regelgeving over veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Mineralogische en fysische omzettingsprocessen van mineralen en ertsen veranderen de 
chemische samenstelling van deze stoffen. De stoffen die het resultaat van deze processen 
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zijn, zijn andere stoffen met een minerale basis, die ook van registratie moeten worden 
vrijgesteld. De formulering "chemisch gewijzigd" is niet gedefinieerd en leidt bijgevolg tot 
rechtsonzekerheid. 

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 93
Bijlage V, punt 6.4.1 bis (nieuw)

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

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 94
Bijlage V, punt 7.1.1 bis (nieuw),?? artikel 3, streepje 3 bis (nieuw)

KOLOM 1
7.1.1 bis. Groeiremmingsonderzoek bij 
algen
KOLOM 2
7.1.1 bis. Het onderzoek behoeft niet te 
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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).

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.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 95
Bijlage V, punt 7.1.1 bis (nieuw)

KOLOM 1
7.1 bis. Afbraak
7.1 bis.1. Biotisch
7.1 bis.1.1. Gemakkelijke biologische 
afbreekbaarheid
KOLOM 2
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.

Or. en
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Motivering

Herintroductie van een biologische–afbreekbaarheidsonderzoek voor stoffen in hoeveelheden 
van 1 tot 10 ton per jaar, overeenkomstig de tekst van het ontwerpvoorstel van de Commissie. 
Zonder de herintroductie van dit onderzoek blijft voor twee derden van de stoffen waarop de 
REACH-verordening betrekking heeft, een belangrijk en potentieel uiterst zorgwekkend 
kenmerk ononderzocht. De formulering is letterlijk overgenomen uit bijlage VI. Indien dit 
amendement wordt goedgekeurd, moet het overeenkomstige tekstgedeelte in bijlage VI 
worden geschrapt.


