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COMPROMISPAKKET OVER STOFFEN IN VOORWERPEN

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

Amendement 25
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 die 
voorwerpen opgenomen stof een registratie 
bij het ECA in 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, 
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;

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

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

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:

2. De producent of importeur van in Bijlage 
XIII bis opgenomen voorwerpen geeft het 
ECA overeenkomstig lid 3 kennis van elke in 
die voorwerpen opgenomen stof als:

(a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;

(a) deze stof aanwezig is in een hogere 
concentratie dan de limiet van de 
concentratie van 0,1% voor stoffen 
waarnaar in artikel 54, letters (d), (e) en (f) 
wordt verwezen;

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

(b) deze stof aanwezig is in een hogere 
concentratie dan de limietwaarden van
richtlijn 1999/45/EG voor classificatie als 
gevaarlijk, voor alle andere stoffen.

(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;

(c) de producent of importeur blootstelling 
van mens of het milieu aan de stof 
gedurende de levenscyclus van het 
voorwerp niet kan uitsluiten.

(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:

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;

a) de identiteit en de contactgegevens van de 
producent of importeur;

b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;

b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;

c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;

c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;

d) de indeling van de stof; d) de indeling van de stof;

e) een beknopte beschrijving van de vormen 
van gebruik van het voorwerp;

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.

f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.
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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.

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. 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.

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

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

De leden 2 en 3 zijn van toepassing op in 
voorwerpen opgenomen stoffen die aan de 
criteria van artikel 54 voldoen drie 
maanden na de datum waarop deze stoffen 
in Bijlage XIII bis zijn opgenomen.

6 bis. Als een stof in Bijlage XIII ter is 
opgenomen stelt het ECA alle fabrikanten 
en importeurs van voorwerpen die deze stof 
bevatten ervan op de hoogte dat de stof in 
die bijlage is opgenomen. Titel VII van 
deze verordening is mutatis mutandis van 
toepassing op de fabrikant en importeur 
van voorwerpen die deze stof bevatten 
vanaf de datum van de kennisgeving.

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

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

Or. en

Motivering

Bestrijkt alle amendementen die op artikel 6 zijn ingediend en de amendementen 417 en 418.

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

Amendement 26
Overweging 20
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(20) Daar de fabrikanten en importeurs van  
voorwerpen aansprakelijk moeten zijn voor 
hun voorwerpen, is het passend stoffen die 
uit voorwerpen moeten vrijkomen 
registratieplichtig te maken. Wanneer sprake 
is van stoffen die waarschijnlijk uit 
voorwerpen vrijkomen in hoeveelheden en 
op wijzen die de gezondheid van de mens of 
het milieu kunnen schaden, moet het ECA 
worden ingelicht en moet het de 
bevoegdheid hebben te vragen dat een 
registratie wordt ingediend.

(20) Daar de fabrikanten en importeurs van 
voorwerpen aansprakelijk moeten zijn voor 
hun voorwerpen, is het passend stoffen die 
uit voorwerpen moeten vrijkomen 
registratieplichtig te maken. Wanneer sprake 
is van stoffen die voldoen aan de criteria 
van artikel 54 en derhalve zijn opgenomen 
in de lijst van stoffen die voldoen aan de 
vergunningscriteria (Bijlage XIII bis), moet 
het ECA worden ingelicht. De bepalingen in 
verband met het verlenen van vergunning 
gelden voor de fabrikanten en importeurs 
van die stoffen zodra ze zijn opgenomen in 
de lijst van stoffen waarvoor vergunning 
moet worden verleend (Bijlage XIII ter).

Or. en

Motivering

Bestrijkt de amendementen 126, 127 en 128.


