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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 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

TOEPASSINGSGEBIED

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt en Hans Blokland

Amendement 1
Titel I, Hoofdstuk I, artikel 2

1. Deze verordening is niet van 
toepassing op:

1. Deze verordening is niet van 
toepassing op:

a) radioactieve stoffen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
96/29/Euratom van de Raad  vallen;

a) radioactieve stoffen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
96/29/Euratom van de Raad  vallen;
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1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.
2 PB L262 van 27.9.1976, blz. 169.

b) stoffen, als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp, die onder douane-
inspectie zijn, tenzij zij worden bewerkt of 
verwerkt, en in tijdelijke opslag zijn, zich in 
een vrije zone of een vrij entrepot bevinden 
met het oog op wederuitvoer, of in transito 
zijn;

b) stoffen, als zodanig of in een 
preparaat of voorwerp, die onder douane-
inspectie zijn, tenzij zij worden bewerkt of 
verwerkt, en in tijdelijke opslag zijn, zich in 
een vrije zone of een vrij entrepot bevinden 
met het oog op wederuitvoer, of in transito 
zijn;

c) niet-geïsoleerde tussenproducten. c) niet-geïsoleerde tussenproducten.

c bis) afvalstoffen zoals gedefinieerd in de 
richtlijnen 75/442/EEG van 15 juli 19751

zoals gewijzigd;
c ter) levensmiddelen zoals gedefinieerd in 
Verordening (EG) nr. 178/2002

2. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd:

a) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad ;

b) Richtlijn 90/394/EEG;

c) Richtlijn 98/24/EG van de Raad ;

d) de Gemeenschapswetgeving inzake 
het vervoer van gevaarlijke stoffen en 
gevaarlijke stoffen in preparaten per spoor, 
over de weg, over de binnenwateren, over 
zee of door de lucht.

2. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd:

a) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad ;

b) Richtlijn 90/394/EEG;

c) Richtlijn 98/24/EG van de Raad ;

d) de Gemeenschapswetgeving inzake 
het vervoer van gevaarlijke stoffen en 
gevaarlijke stoffen in preparaten per spoor, 
over de weg, over de binnenwateren, over 
zee of door de lucht.

d bis) de verboden en beperkingen zoals 
vastgelegd in Richtlijn 76/768/EEG van de 
Raad van 27 juli 1976 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der Lid-Staten inzake kosmetische 
produkten, zoals gewijzigd2, ten aanzien 
van:

i) het verbod op dierproeven met 
cosmetische eindproducten of ingrediënten 
of samenstellingen van ingrediënten 
daarvan; en
ii) het in de handel brengen van 
cosmetische producten waarvan bepaalde 
of alle ingrediënten of de 
eindsamenstelling is getest op dieren.
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Voor zover stoffen die uitsluitend worden 
gebruikt als cosmetische ingrediënten 
binnen de werkingssfeer van deze 
verordening vallen, zijn dierproeven met 
deze stoffen ten behoeve van enigerlei in 
deze verordening vereiste beoordeling niet 
toegestaan
d ter) communautaire milieuwetgeving.

Or. en

Motivering

Omvat de amendementen 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (letter c bis), 199, 200 (letter c 
bis), 202 (deel m.b.t. voedingsmiddelen), 203 (letters b en e), 204 (letter 1a(b)), 207, 210, 
212, 241 en 242.

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt en Hans Blokland

Amendement 2
Bijlage II, toevoegingen (nieuw)

EINECS-
nr.

Naam/Groep CAS-nr.

265-995-8 Cellulosepulp 65996-61-4

231-959-9 Zuurstof O2 7782-44-7

232-296-4 Pinda-olie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

8002-03-7

232-370-6 Sesamzaadolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

8008-74-0

232-316-1 Palmolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

8002-75-3

232-282-8 Kokosolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

8002-31-8
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232-425-4 Palmpittenolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

8023-79-8

266-9-484 Shea-boter

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

294-851-7 Illipe-vet
Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Sal-olie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Amandelolie
Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

8007-69-0

Hazelnootolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Walnootolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

8024-09-7

Cashewnoot-olie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

8007-24-7

Brazilnoot-olie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Pistachenoot-olie
Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Macadamianoot-olie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Gehydrogeneerde, geïnteresterificeerde en
gefractioneerde soja-olie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Gehydrogeneerde, geïnteresterificeerde en 
gefractioneerde raapolie
Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Gehydrogeneerde, geïnteresterificeerde en 
gefractioneerde zonnebloemolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Gehydrogeneerde, geïnteresterificeerde en 
gefractioneerde palmolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan
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Gehydrogeneerde, geïnteresterificeerde en 
gefractioneerde kokosolie
Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Gehydrogeneerde, geïnteresterificeerde en 
gefractioneerde palmpittenolie

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Sojabonen, sojabasten en sojameel

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Raapzaad, raapzaadomhulsels en -meel
Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Zonnebloempitten, -schillen en -meel

Extracten en fysiek gemodificeerde derivaten daarvan

Aardgas, ruwe olie, steenkool.

Or. en

Motivering

Omvat de amendementen 1068 (eerste deel), 1069, 1071, 1072 en 1087. Aardgas is verplaatst 
uit Bijlage III, die geen betrekking heeft op specifieke stoffen maar waarin veeleer de criteria 
worden gesteld voor ontheffing van registratie.  

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter en Jonas 
Sjöstedt

Amendement 3
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 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
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Motivering

Houdt verband met compromisamendement 4.

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter en Jonas 
Sjöstedt

Amendement 4
Bijlage III, punt 8 bis (nieuw)

8 bis. Ertsen en daarvan afgeleide 
concentraten, als deze niet chemisch 
worden gewijzigd tijdens de vervaardiging;

Or. en

Motivering

Omvat de amendementen 1074, 1075, 1076, 1077, 618 en 623. Houdt verband met 
compromisamendement 3.

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt en Hans Blokland

Amendement 5
Artikel 3, punt 14 bis (nieuw)

14 bis. "chemisch gewijzigd": elk proces 
dat niet een puur mechanisch proces is;

Or. en

Motivering

Houdt verband met compromisamendement 4.

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt en Hans 
Blokland

Amendement 6
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Artikel 128

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

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

Uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening legt 
de Commissie een wetgevingsvoorstel voor 
waarin de criteria zijn vastgelegd voor het 
vrijstellen van bijlage II en III vermelde 
stoffen en/of groepen van stoffen.

Op basis van deze criteria schoont de 
Commissie vervolgens Bijlage II op door 
het verwijderen van vermeldingen die 
buiten het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen. 

Or. en

Motivering

Omvat de amendementen 390, 1167 en 1066.

HET AGENTSCHAP

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt en Hans Blokland

Amendement 7
Artikel 74, lid 2, letter (d)

d) keurt de vergoedingenstructuur van 
het ECA goed.

d) keurt de vergoedingenstructuur van 
het ECA op transparante wijze goed.

Or. en

Motivering

De vergoedingenstructuur dient te worden opgezet op basis van duidelijke en transparante 
criteria, daar dit een sleutelinstrument is voor de financiering van het REACH-systeem.

Omvat de amendementen 294 en295.
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Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt en Hans Blokland

Amendement 8
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, één door de Commissie benoemde 
vertegenwoordiger, alsmede twee door het 
Europees Parlement benoemde 
vertegenwoordigers.

Daarnaast worden vier vertegenwoordigers
afkomstig van de belanghebbende partijen
(industrie, consumenten, werknemers en 
milieubeschermingsorganisaties) door de 
Commissie benoemd als leden van de raad 
van bestuur zonder stemrecht.

De leden van de raad van bestuur worden 
op zodanige wijze benoemd dat het hoogste 
niveau van competentie, een breed 
spectrum van relevante specialistische 
kennis en (onverminderd deze kenmerken) 
een zo breed mogelijke geografische 
spreiding binnen de Europese Unie wordt 
gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de traditionele opvatting van het Parlement ten aanzien van de 
samenstelling van en de regels voor benoemingen van de raad van bestuur (bij een 
gelijkblijvend aantal leden) op basis van het EMEA-model herhaald. Het aantal 
vertegenwoordigers van belanghebbende partijen wordt verhoogd van drie naar vier, teneinde 
alle relevante sectoren te kunnen een plaats te geven. 

Omvat de amendementen 299, 76, 297, 298, 1177 en 1178.

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt en Hans Blokland
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Amendement 9
Artikel 81

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 benoemt één lid in het 
Comité risicobeoordeling. 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. 

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

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

3. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
Comité lidstaten.

3. Elke lidstaat benoemt één lid van het
Comité lidstaten.

4. De comités streven ernaar dat hun 
leden een breed scala van relevante 
deskundigheid vertegenwoordigen. De 
comités kunnen daartoe maximaal vijf extra 
leden op grond van hun specifieke 
bekwaamheid coöpteren.

4. De comités streven ernaar dat hun 
leden een breed scala van relevante 
deskundigheid vertegenwoordigen. De 
comités kunnen daartoe maximaal vijf extra 
leden op grond van hun specifieke 
bekwaamheid coöpteren.

De leden van de comités worden voor een 
verlengbare termijn van drie jaar benoemd.

De leden van de comités worden voor een 
verlengbare termijn van drie jaar benoemd.
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De leden van elk comité kunnen worden 
bijgestaan door adviseurs voor 
wetenschappelijke, technische of 
regelgevingsvraagstukken.

De leden van elk comité kunnen worden 
bijgestaan door adviseurs voor 
wetenschappelijke, technische of 
regelgevingsvraagstukken.

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

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

5. De leden van elk comité die benoemd 
zijn na kandidaatstelling door een lidstaat 
zorgen voor passende coördinatie tussen de 
taken van het ECA en de werkzaamheden 
van de bevoegde instantie van hun lidstaat.

5. De leden van elk comité die benoemd 
zijn na kandidaatstelling door een lidstaat 
zorgen voor passende coördinatie tussen de 
taken van het ECA en de werkzaamheden 
van de bevoegde instantie van hun lidstaat.

6. De leden van de comités worden 
ondersteund met de wetenschappelijke en 
technische middelen die de lidstaten ter 
beschikking staan. Daartoe verstrekken de 
lidstaten adequate wetenschappelijke en 
technische middelen aan de door hen 
benoemde leden van de comités. Elke 
bevoegde instantie van een lidstaat bevordert 
de werkzaamheden van de comités en de 
werkgroepen ervan. 

6. De leden van de comités worden 
ondersteund met de wetenschappelijke en 
technische middelen die de lidstaten ter 
beschikking staan. Daartoe verstrekken de 
lidstaten adequate wetenschappelijke en 
technische middelen aan de door hen 
benoemde leden van de comités. Elke 
bevoegde instantie van een lidstaat bevordert 
de werkzaamheden van de comités en de 
werkgroepen ervan. 

7. De lidstaten geven de leden van het 
Comité risicobeoordeling of het Comité
sociaal-economische analyse noch hun 
wetenschappelijk en technisch adviseurs en 
deskundigen, instructies die onverenigbaar 
zijn met de individuele taken van die 
personen of met de taken, de 
verantwoordelijkheden en de 
onafhankelijkheid van het ECA.
8. Bij de opstelling van een advies 
streeft elk comité zo veel mogelijk naar 
consensus. Indien geen consensus wordt 
bereikt, bestaat het advies uit het standpunt 
van de meerderheid van de leden en de 
minderheidsstandpunten met een motivering.

8. Bij de opstelling van een advies 
streeft elk comité zo veel mogelijk naar 
consensus. Indien geen consensus wordt 
bereikt, bestaat het advies uit het standpunt 
van de meerderheid van de leden en de 
minderheidsstandpunten met een motivering.
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9. Elk comité stelt zijn reglement van 
orde vast.

9. Elk comité stelt zijn reglement van 
orde vast.

Dat reglement omvat in het bijzonder de 
procedures voor de benoeming en 
vervanging van de voorzitter, voor de 
vervanging van leden en voor de overdracht 
van bepaalde taken aan werkgroepen, de 
oprichting van werkgroepen en de 
vaststelling van een procedure voor het met 
spoed uitbrengen van adviezen. De voorzitter 
van het Comité lidstaten is een werknemer 
van het ECA.

Dat reglement omvat in het bijzonder de 
procedures voor de benoeming en 
vervanging van de voorzitter, voor de 
vervanging van leden en voor de overdracht 
van bepaalde taken aan werkgroepen, de 
oprichting van werkgroepen en de 
vaststelling van een procedure voor het met 
spoed uitbrengen van adviezen. De voorzitter 
van het Comité lidstaten is een werknemer 
van het ECA.

Het reglement treedt in werking na gunstig 
advies van de Commissie en de raad van 
bestuur.

Het reglement treedt in werking na gunstig 
advies van de Commissie en de raad van 
bestuur.

Or. en

Motivering

Alle lidstaten dienen vertegenwoordigd te zijn in de comités. De aanwezigheid van 
belanghebbenden op vergaderingen van de comités moet niet alleen op uitnodiging mogelijk 
zijn. Alle bepalingen in verband met de onafhankelijkheid van de samenstellende delen van de 
organen van het ECA worden hiermee, in het belang de duidelijkheid, in één artikel 
samengebracht (zie het amendement op artikel 84).

Omvat de amendementen 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 en 303.

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

Amendement 10
Artikel 82

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

1. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
forum voor een verlengbare termijn van drie 
jaar. De leden worden gekozen op grond van 
hun rol bij en ervaring met de handhaving 
van de wetgeving inzake chemische stoffen 
en onderhouden nuttige contacten met de 
bevoegde instanties van de lidstaten.
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Het forum streeft ernaar dat zijn leden een 
breed scala van relevante deskundigheid 
vertegenwoordigen. Het forum kan daartoe 
maximaal vijf extra leden op grond van hun 
specifieke bekwaamheid coöpteren. Deze 
leden worden voor een verlengbare termijn 
van drie jaar benoemd.

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

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

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

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

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

Leden van het forum kunnen geen lid zijn 
van de raad van bestuur.

2. De leden van het forum die door een 
lidstaat zijn benoemd zorgen voor passende 
coördinatie tussen de taken van het forum en 
de werkzaamheden van de bevoegde 
instantie van hun lidstaat.

2. De leden van het forum die door een 
lidstaat zijn benoemd zorgen voor passende 
coördinatie tussen de taken van het forum en 
de werkzaamheden van de bevoegde 
instantie van hun lidstaat.

3. De leden van het forum worden 
ondersteund met de wetenschappelijke en 
technische middelen die de bevoegde 
instanties van de lidstaten ter beschikking 
staan. Elke bevoegde instantie van een 
lidstaat bevordert de werkzaamheden van het 
forum en de werkgroepen ervan. De 
lidstaten geven de leden van het forum of 
hun wetenschappelijk en technisch 
adviseurs en deskundigen geen instructies 
die onverenigbaar zijn met de individuele 
taken van die personen of met de taken en 
verantwoordelijkheden van het forum.

3. De leden van het forum worden 
ondersteund met de wetenschappelijke en 
technische middelen die de bevoegde 
instanties van de lidstaten ter beschikking 
staan. Elke bevoegde instantie van een 
lidstaat bevordert de werkzaamheden van het 
forum en de werkgroepen ervan. 

4. Het forum stelt zijn reglement van 
orde vast.

4. Het forum stelt zijn reglement van 
orde vast.

Dat reglement omvat in het bijzonder de 
procedures voor de benoeming en 
vervanging van de voorzitter, voor de 
vervanging van leden en voor de overdracht 
van bepaalde taken aan werkgroepen.

Dat reglement omvat in het bijzonder de 
procedures voor de benoeming en 
vervanging van de voorzitter, voor de 
vervanging van leden en voor de overdracht 
van bepaalde taken aan werkgroepen.
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Het reglement treedt in werking na gunstig 
advies van de Commissie en de raad van 
bestuur.

Het reglement treedt in werking na gunstig 
advies van de Commissie en de raad van 
bestuur.

Or. en

Motivering

Omvat de amendementen 304, 90 en 91.

EVALUATIE

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt en Hans Blokland

Amendement 11
Overweging 10

(10) De beoordelingsbepalingen voorzien in 
follow-up van de registratie door na te gaan 
of de registraties aan de eisen van deze 
verordening voldoen en de verzameling van 
meer informatie over de eigenschappen van 
de stoffen te regelen. De lidstaten moeten
stoffen beoordelen als zij redenen hebben om 
te vermoeden dat de stoffen een risico voor 
de gezondheid of het milieu betekenen, na 
deze in hun voortschrijdende planning te 
hebben opgenomen.

(10) De beoordelingsbepalingen voorzien in 
follow-up van de registratie door na te gaan 
of de registraties aan de eisen van deze 
verordening voldoen en de verzameling van 
meer informatie over de eigenschappen van 
de stoffen te regelen. Het ECA, gesteund 
door de/het door elk van de lidstaten 
daartoe aangewezen orgaan/ organen, moet 
stoffen beoordelen als het redenen heeft om 
te vermoeden dat de stoffen een risico voor 
de gezondheid of het milieu betekenen, na 
deze in de communautaire voortschrijdende 
planning te hebben opgenomen.

Or. en

Motivering

Omvat amendement 119.

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

Amendement 12
Overweging 48

(48) Er moet worden gezorgd voor 
vertrouwen in de algemene kwaliteit van de 
registraties en voor vertrouwen bij het 
publiek en alle betrokkenen uit de chemische 
industrie dat de bedrijven hun plichten 
vervullen; daarom is het passend dezelfde 
lidstaat bevoegd te maken om te controleren 
of de hiertoe ingediende registraties aan de 
eisen voldoen.

(48) Er moet worden gezorgd voor 
vertrouwen in de algemene kwaliteit van de 
registraties en voor vertrouwen bij het 
publiek en alle betrokkenen uit de chemische 
industrie dat de bedrijven hun plichten 
vervullen; daarom is het passend het ECA
bevoegd te maken om te controleren of de 
hiertoe ingediende registraties aan de eisen 
voldoen.

Or. en

Motivering

Houdt verband met de compromisamendementen 11 en 13.

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt en Hans Blokland

Amendement 13
Overweging 49

(49) Het ECA moet ook de bevoegdheid 
krijgen fabrikanten, importeurs of 
downstream-gebruikers om nadere 
informatie te vragen over stoffen waarvan 
wordt vermoed, afgaande op de 
beoordelingen door de bevoegde instanties 
in de lidstaten, dat zij een risico voor de 
gezondheid of het milieu inhouden, 
bijvoorbeeld omdat zij in grote hoeveelheden 
op de interne markt zijn. De lidstaten 
moeten hiervoor middelen uittrekken en
een voortschrijdende planning opstellen. Zij 
moeten, als dat gerechtvaardigd is, ook 
nadere informatie kunnen vragen als het 
risico van het gebruik van locatiegebonden 
geïsoleerde tussenproducten even 
zorgwekkend is als dat van het gebruik van 
vergunningplichtige stoffen.

(49) Het ECA moet ook de bevoegdheid 
krijgen fabrikanten, importeurs of 
downstream-gebruikers om nadere 
informatie te vragen over stoffen waarvan 
wordt vermoed, afgaande op de 
beoordelingen, dat zij een risico voor de 
gezondheid of het milieu inhouden, 
bijvoorbeeld omdat zij in grote hoeveelheden 
op de interne markt zijn. Er moet een 
communautaire voortschrijdende planning 
voor stoffenbeoordeling worden opgesteld. 
De lidstaten moeten, als dat gerechtvaardigd 
is, ook nadere informatie kunnen vragen als 
het risico van het gebruik van 
locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten 
even zorgwekkend is als dat van het gebruik 
van vergunningplichtige stoffen.
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Or. en

Motivering

Omvat amendement 153.

VERSLAGLEGGING

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

Amendement 14
Artikel 114

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

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

In dit verslag wordt de opgedane 
ervaringen met de toepassing van de 
verordening vastgelegd. Het verslag bevat 
voorts onder meer informatie over het 
toezicht op de controle van de uitgevoerde 
maatregelen, alsmede over vastgestelde 
inbreuken en de opgelegde straffen. 

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

Het eerste verslag wordt echter ingediend 
vóór ... * 

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

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

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

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

3. Elke vijf jaar publiceert de 
Commissie een algemeen verslag over de 
ervaring die is opgedaan met de werking van 
deze verordening, waarin de in de leden 1 en 
2 bedoelde informatie is opgenomen, en doet 
zij dit aan het Europees Parlement en de 
Raad toekomen.

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

Het eerste verslag wordt echter vóór ...***
gepubliceerd.

* Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening

** Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening

***Zes jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening

Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat de verordening op uniforme wijze ten uitvoer wordt gelegd, is 
het noodzakelijk de verslagleggingstermijnen te verkorten. Het minimum aan informatie dat 
de verslagen dienen te bevatten dient eveneens te worden vastgelegd, zulks om een zekere 
kwaliteit in de verslaglegging te waarborgen.

De termijnen voor de indiening van het eerste verslag van het ECA door de Commissie 
worden verkort om een herziening van de verordening 6 jaar na de inwerkingtreding ervan 
mogelijk te maken.

Omvat de amendementen 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 en 341.   

DIERPROEVEN

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

Amendement 15
Artikel 12, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)
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Deze methodes zullen regelmatig worden 
herzien en verbeterd, teneinde proeven met 
gewervelde dieren alsmede het aantal 
daarbij betrokken dieren te verminderen. 
Met name wanneer het Europees Centrum 
voor de validering van alternatieve 
methodes (ECVAM) een alternatieve 
testmethode geldig en gereed voor 
gereguleerde aanvaarding verklaart, legt 
het ECA binnen 14 dagen een ontwerp van 
besluit voor tot wijziging van de van 
toepassing zijnde bijlage(n) bij deze 
verordening, volgens de procedure zoals 
vastgelegd in artikel 128, met het oog op 
vervanging van de dierproef door de 
alternatieve testmethode. 

Or. en

Motivering

Omvat de amendementen 527, 22 en 391. De testmethodes moeten automatisch worden 
geactualiseerd zodra een alternatieve testmethode door het ECVAM geldig is verklaard.

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

Amendement 16
Overweging 47 bis (nieuw)

(47 bis) Teneinde duplicatie van 
dierproeven te voorkomen, dient 
belanghebbenden een periode van 90 dagen 
te worden gegund om commentaar te geven 
op voorstellen voor proeven waarbij 
gewervelde dieren worden gebruikt. 
registranten en/of downstream-gebruikers 
moeten rekening houden met de in deze 
periode binnengekomen commentaren.

Or. en

Motivering
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Omvat de amendementen 149 en 150. Houdt verband met amendement 757. Uit ervaringen 
met het High Production Volume-programma voor chemische stoffen in de VS blijkt dat een 
commentaarperiode voor belanghebbenden een positief effect kan hebben op het voorkomen 
van dierproeven en kan leiden tot kostenbesparingen.


