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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 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

COMPROMISAMENDEMENTEN OVER REGISTRATIE

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 19
Artikel 11, lid 1, letter (a)
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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 en die voldoet aan 
een criterium in artikel 11 bis, lid 1, en ten 
minste de informatie over fysisch-
chemische eigenschappen zoals bedoeld in 
bijlage V, en elke andere relevante fysisch-
chemische, toxicologische en 
ecotoxicologische informatie die 
beschikbaar is, alsmede een verklaring dat 
de stof beoordeeld is met betrekking tot de 
criteria in artikel 11 bis, de letters c) en d);

Or. en

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 20
Artikel 11 bis (nieuw)
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Artikel 11 bis

Criteria voor stoffen die geregistreerd zijn 
in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton 
waarvoor de informatie in bijlage V is 
vereist

1. Voor stoffen die in hoeveelheden van 1 
tot 10 ton per jaar per fabrikant of 
importeur worden vervaardigd of 
ingevoerd, wordt alle in bijlage V bedoelde 
informatie uitsluitend in het in artikel 9 bis 
bedoelde technisch dossier opgenomen 
indien de fabrikant of importeur van 
mening is dat aan één van de onderstaande 
criteria wordt voldaan:

a) de stof is een nieuwe (niet geleidelijke 
geïntegreerde) stof;
b) er is geen informatie beschikbaar over 
eindpunten voor de menselijke gezondheid 
of het milieu;

c) QSARs of ander bewijsmateriaal wijst
erop dat de stof waarschijnlijk voldoet aan 
de criteria voor indeling als carcinogeen, 
mutageen of vergiftig voor reproductie;

d) QSARs of ander bewijsmateriaal wijst 
erop dat de stof waarschijnlijk voldoet aan 
de criteria in bijlage XII;

e) de stof heeft een verspreid of diffuus 
gebruik(en) waarbij blootstelling niet kan 
worden uitgesloten;
f) de stof wordt in de handel gebracht voor 
gebruik door het grote publiek, als zodanig, 
in preparaten of voorwerpen;

2. Onverminderd artikel 40, lid 3 bis, houdt 
het Agentschap een steekproefsgewijze 
controle betreffende de naleving van de 
registratiedossiers die niet alle in bijlage V 
bedoelde informatie bevatten om vast te 
stellen of de fabrikant of importeur de 
criteria in lid 1, de letters a) tot en met f) 
correct heeft toegepast. Deze 
steekproefsgewijze controle betreft ten 
minste 10% van deze registratiedossiers. 
Het Agentschap houdt rekening met alle 
door derde personen of bevoegde instanties 
ingeleverde informatie, teneinde vast te 
stellen of de criteria correct zijn toegepast.
3. Indien uit de controle blijkt dat een 
criterium in lid 1, de letters a) tot en met f) 
niet correct is toegepast, verlangt het 
Agentschap van de registrant dat hij het 
registratiedossier binnen een periode van 1 
jaar aanvult met alle informatie bedoeld in 
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Or. en

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 21
Artikel 5, lid 4

4. Bij de indiening van een registratie 
wordt de door het ECA vastgestelde 
vergoeding betaald.

4. Bij de indiening van een registratie 
wordt de door het ECA vastgestelde 
vergoeding betaald. Er geldt geen heffing 
voor registraties van stoffen die in 
hoeveelheden tussen 1 en 10 ton 
vervaardigd  worden waarvan het technisch 
dossier alle in bijlage V gespecificeerde 
informatie bevat.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 22
Artikel 21, lid 1

1. Artikel 19 is gedurende drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op de volgende stoffen:

1. Artikel 19 is gedurende drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening niet 
van toepassing op de volgende stoffen:

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, stoffen die persistent, 
bioaccumulerend en toxisch zijn, stoffen 
die zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend zijn en stoffen die 
soortgelijke effecten kennen in de zin van 
artikel 54 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;
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b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 
1 000 ton of meer per jaar per fabrikant of 
per importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 
1 000 ton of meer per jaar per fabrikant of 
per importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 23
Artikel 23, lid 3

3. Samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen die 
ten minste tien jaar eerder voor een 
registratie zijn ingediend, kunnen door het 
ECA gratis aan andere registranten of 
potentiële registranten ter beschikking 
worden gesteld.

3. Samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen die 
ten minste tien jaar eerder voor een 
registratie zijn ingediend, worden door het 
ECA gratis aan andere registranten of 
potentiële registranten ter beschikking 
gesteld.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 24
Bijlage V, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4.1 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2

6.4.1 bis. Cytogenetisch in-vitro-onderzoek 
bij zoogdiercellen

6.4.1 bis. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:

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

Bijlage V, deel 7, kolommen 1 en 2, punt 7.1.1 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2
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7.1.1 bis. Groeiremmingsonderzoek bij 
algen

7.1.1 bis.  Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:
– als de stof zeer slecht oplosbaar is 
(oplosbaarheid in water < 10 µg/l); of

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

Bijlage V, deel 7, kolommen 1 en 2, punt 7.1 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2

7.1 bis. Afbraak

7.1 bis. 1. Biotisch

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

7.1 bis. 1.1. Gemakkelijke biologische 
afbreekbaarheid

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

Motivering

Omvat de amendementen 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112 en 1113.

Or. en


